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 صدق اهللا العظيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 إهداء
 

زوجيت الفاضلةإىل   
شكرا وعرفانا... غ، .أ.نور الصافية، س  

 
ابين احلبيبإىل و  

اعتزازا وامتنانا... دهية حنيف الفواد   
 

والدي احملبوبنيإىل و  
أ، .احلاج حسني، ب: والدي    حيايتاحلاجة نور: ووالديت  

 
محاة اللغة العربية إىل و   

 وناشري لوائها
 واملعتزين برسالتها
 
 

         
 
 
 
 
 



 
 

 شكر وتقدير

 اهتدى ديه ومن وصحبه آله وعلى والصالة والسالم على رسول اهللا، هللا احلمد
..وبعد   

 باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد قد من اهللا عليف
ك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين والثناء، فل

 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل – بعد محد اهللا تعاىل –
يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن 

: ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص  
جامعة موالنا مالك إبراهيم تاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير مساحة األس

. اإلسالمية احلكومية ماالنج  
جامعة موالنا  الدراسات العليا كلية عميدمساحة األستاذ الدكتور عمر منران، 

 مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 الدراسات كليةربية  تعليم اللغة العقسم، رئيس توركيس لوبيسمساحة الدكتور 

جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالعليا   
، املشرف األول الذي أفاد الباحث سعيد حواية اهللا أمحدمساحة الدكتور 

علمياً وعملياً ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
.جلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقديرحىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري ا  

، املشرف الثاين، فحقاً حممد شيخون حممد سليمان الدكتور  األستاذمساحة
يعجز لساىن عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة 
إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث 

لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين وتوجيهه، وكان 
. خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء  

 تعليم قسم كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف 
.  ومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلك الدراسات العليا كليةاللغة العربية 



 
 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  
. وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء  

 ناظرة مدرسة دار –غ .أ.مهيمة، سكما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل 
أن  كما يطيب يل بانتني، – تاجنريانج –املقيمني العالية اإلسالمية، بواران جايت 

رتى أما أس. الشريفةاملدرسة هذه أتوجه بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء ىف 
 كان له يوالدي الكرمي الذزوجيت وولدي هلما العرفان واالعتزاز، ووعلى رأسها 

عرفة  من حب للعلم وامليإمتام هذا البحث مبا غرسه ىف نفسبعد اهللا تعاىل فضل 
 يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر اليت احلبيبة واالخالص ىف العمل، ووالديت

.خري معني يل ىف حياتى  
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع 

إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 
.واالمتنان  

  التوفيقواهللا ويل                              
 الباحث 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 تقرير املشرفني

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
له آ ىاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعل

. وصحبه أمجعني  
: بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب   

خملص:  االسم الكامل  
07930046:  رقم التسجيل  

ع البحثموضو فعالية استخدام القواعد اإلمالئية لترقية مهارة الكتابة:    
بواران جايت  ، اإلسالمية دار املقيمني العاليةبالتطبيق على مدرسة(

) بانتني– تاجنريانج –  
.اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس   

 املشرف األول
 

سعيد حواية اهللا أمحد. د  

 املشرف الثاين
 

مد شيخون حممد سليمانحم. د. أ  

 االعتماد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 الدكتور توركيس لوبيس

150318020: رقم التوظيف  



 
 

املناقشةاعتماد جلنة   
 

  القواعد اإلمالئية لترقية مهارة الكتابةاستخدام فعالية :    البحثعنوان
ن بوارا ، اإلسالمية دار املقيمني العاليةبالتطبيق على مدرسة(

) بانتني– تاجنريانج –جايت   
 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

خملص:    الطالب إعداد  
07930046:     التسجيل رقم  

 وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
.  م 2009 يونيو 19 ،معةاجلُاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم   

: األساتذةة من السادملناقشةوتتكون جلنة ا  
 رئسيا ومناقشا  الدكتور توركيس لوبيس-1

150318020: رقم التوظيف   ..................:التوقيع 
 مناقشا  شهداء صاحل نور الدكتور-2

150374010 :رقم التوظيف   ..................:التوقيع 
يد حواية اهللا أمحدسعالدكتور  -3   ومناقشامشرفا 

  ..................:التوقيع -
حممد شيخون حممد سليمانالدكتور األستاذ  -4   ومناقشامشرفا 

  ..................:التوقيع -
  ،عتماداال
الدراسات العلياعميد كلية   

 
 األستاذ الدكتور عمر منران

130531862: رقم التوظيف   



 
 

 إقرار الطالب
 

: نا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليتأ  
خملص:  االسم الكامل  
07930046:  رقم التسجيل  
  بانتني– تاجنريانج – سوكاديري –بواران جايت :   العنوان
 

لنيل درجة املاجستري يف تعليم أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط 
  موالنا مالك إبراهيممية احلكوميةامعة اإلسالاجل الدراسات العليا كلية اللغة العربية

: عنوانحتت ماالنج   
القواعد اإلمالئية لترقية مهارة الكتابةستخدام لية اافع  
  ، اإلسالمية دار املقيمني العاليةبالتطبيق على مدرسة (

) بانتني– تاجنريانج –بواران جايت   

وإذا ادعى أحد . رحضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخ
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، 

اإلسالمية  امعةاجل الدراسات العليا كليةولن تكون املسؤولية على املشرف أو على 
.  ماالنج موالنا مالك إبراهيماحلكومية  

. صة وال جيربين أحد على ذلكحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاهذا، و  
  2009 يونيو 19ماالنج،        

 م 
توقيع صاحب اإلقرار          

 
        خملص



 
 

: التسجيل رقم 
07930046 

 مستخلص البحث
 

بـالتطبيق علـى    (القواعد اإلمالئية لترقية مهارة الكتابةاستخدام   م،2009،  خملص
املشـرف  . ) بانتني – تاجنريانج   –ران جايت   دار املقيمني العالية اإلسالمية، بوا    املدرسة  
حممد شيخون حممد   الدكتور  : ، واملشرف الثاىن  سعيد حواية اهللا أمحد   الدكتور  :  األول

 سليمان
 

  .الكتابة، القواعد اإلمالئية :الكلمات األساسية
 
تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أا عنصر أساسي من 

قافة، وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها، والوقوف على أفكار عناصر الث
  .الغري واإلملام ا

، تعليم مهارة الكتابة  مما ال شك فيه، أن أسبابا عديدة تشكلت منها صعوبة           و
عدم القدرة على كتابة الكلمات بالطريقة اليت تراعي قواعد الكتابـة، وعـدم             منها؛  

ات ووضعها يف نظام خاص، وتدرس مهارة الكتابة مبعـزل          القدرة على اختيار الكلم   
بناء على تلك املشـاكل، حـدد       . عن مادة اإلمالء اليت هي أساس يف رسم الكتايب          

.استخدام القواعد اإلمالئيةالباحث هذا البحث يف   
ما مدى فعالية استخدام القواعد اإلمالئية لترقية        : "هيومشكلة هذا البحث    

 –  تـاجنريانج - مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية، بواران جـايت مهارة الكتابة يف  
  "بانتني ؟

ما مدى فعالية اسـتخدام      )1: (هذه املشكلة حتتاج إىل فروع األسئلة، وهي      
 ما مدى فعالية استخدام عالمـات  )2(،  قواعد رسم احلروف لترقية مهارة الكتابة؟
  الترقيم لترقية مهارة الكتابة؟

جتري الدراسة مهتمة بتجريبة .  التجرييب  من نوع البحثا البحث ومنهج هذ  
استخدام القواعد اإلمالئية يف تدريس مهارة الكتابة يف مدرسة دار املقـيمني العاليـة              



 
 

مدرسـة دار   جمتمع البحث هم طلبـة      و. اإلسالمية وبقياس مدى فعالية استخدامها    
 حـدد و.  طالبا وطالبة71يبلغ عددهم ، و بانتني-املقيمني العالية اإلسالمية تاجنريانج    

 الذين  2008/2009لعام الدراسي   لالباحث من هذا اتمع طالب الفصل العاشر        
بتعيني مخسة عشر طالبـا كمجموعـة        منهم  اختار  مث   .كان عددهم ثالثني طالبا    A  

B بعضهم كمجموعة و ،جمموعة جتريبية  ومـن األدوات جلمـع       .جمموعة ضـابطة   
  .ان ياالستب) 2(ختبار و  اال) 1:  (البيانات

  :فيمكن أن تتلخص فيما يأيت نتائج هذا البحث أما
أن مستوى مهارة التالميذ يف استخدام القواعد اإلمالئية يرقّي جوهريا، وذلك بالنطر 
(M1)إىل املتوسط من اموعة التجريبية  هو    ،واملتوسط من اموعة الضابطة 80,66
(M2)65,33 هو وقيمة ت    (t0) هو   5,365 واتضح أن قيمة ت .  (t0) أكرب وأصغر من 
tقيمة   اعتمادا على حساب النتيجة (2,75 <5,365> 2,04). : املوجودة يف اجلدول

الفرق بني نتيجة وجود واملعىن أن . األخرية أن الفرض املقدم السابق هو مقبول
لقواعد االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة بعد جتريب استخدام ا

وبعبارة أخرى أن استخدام . اإلمالئبة هو فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري التجرييب
.القواعد اإلمالئبة دلت فعاليتها الظاهرة وصارت هي أحسن لتعليم الكتابة العربية  
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ةيزمستخلص البحث باللغة اإلجنلي  

 Mukhlis, 2009, Usage of method of imlak in make-up of deftness write (applying 
in Madrasah Aliyah Daarul Muqimien, Buaranjati, Tangerang, 
Banten). Counsellor :1). Dr. Saeed Hwaiat Allah Ahmed, 2). Prof. Dr. 
Mohammad Shaikhoun Mohammad. 

 

Keyword: Method of imlak, Deftness write. 
 

 
Writing truly is of vital importance in activity learn, because article 

represent one of the fundamental element of culture, he represent something that 
very urgen in life of social, because passing article can lay open mind idea as well 
as attitude each every accepted idea. 

Some problems study of deftness write which is often faced for example; 
student unable to write sentence according to method, and in study of deftness 
write the do not teach of items of imlak following its method. 

Pursuant to the problems above, hence this research is focussed to usage of 
methods of imlak in study of deftness write. 

this Formula research internal issue is "how effectiveness usage of method 
of imlak in improving deftness write Ianguage Arab in Madrasah Aliyah Daarul 
Muqimien, Buaranjati– Tangerang-Banten?". 

This research aim to know how far effectiveness usage of method of imlak 
in improving deftness write student either from deftness facet letter, and use 
punctuation mark. 

Hypothesizing of this research is that usage of method of imlak can 
improve deftness write student either from deftness facet letter and use 
punctuation mark. 

This research use method research of experiment. Population of this 
research cover all first class student or tens (X) Madrasah Aliyah Daarul 
Muqimien, Buaranjati-Tangerang-Banten at semester of II school year 2008 / 
2009. As for research instrument is test and enquette. 

Result of this research indicate that usage of method of imlak can improve 
deftness write student either from facet applying of method letter and place 
punctuation mark.  This matter can be proved with acquirement of mean assess 
bigger experiment group ( 80,66) from control group which do not be given by 
experiment items obtaining smaller average value ( 65,33). 

Pursuant to final value, hence hypothesizing early accepted, its meaning is 
existence of difference assess experiment group bigger than control group, this 
indicate that usage of method of imlak effective to increase deftness write Arab to 
student. 
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  باللغة اإلندونيسية  مستخلص البحث
Mukhlis,  2009. Penggunaan Kaidah Imlak dalam Peningkatan Kemahiran 
Menulis (Penerapan di Madrasah Aliyah Daarul Muqimien, Buaranjati, 
Tangerang, Banten). Pembimbing: 1) Dr. Saeed Hwaiat Allah Ahmed,  2). Dr. 
Prof. Dr. Mohammad Shaikhoun Muhammd 
 

Kata Kunci: Kaidah Imlak, Kemahiran Menulis. 
 

Menulis dengan benar adalah sangat penting dalam kegiatan belajar, 
karena tulisan merupakan salah satu unsur pokok kebudayaan, ia merupakan 
sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan sosial, karena melalui tulisan dapat 
mengungkapkan ide pemikiran dan juga menyikapi setiap pemikiran yang 
diterima.  

Beberapa problematika pembelajaran kemahiran menulis yang sering 
dihadapi antara lain: siswa tidak mampu menulis kalimat sesuai kaidah, dan dalam 
pembelajaran kemahiran menulis tersebut tidak diajarkannya materi imlak berikut 
kaidahnya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka  penelitian ini 
dipokuskan kepada penggunaan kaidah-kaidah imlak dalam pembelajaran 
kemahiran menulis.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektifitas 
penggunaan Kaidah Imlak dalam meningkatkan Kemahiran Menulis Bahasa Arab 
di Madrasah Aliyah Daarul Muqimien, Buaranjati-Tangerang-Banten?” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas 
penggunaan Kaidah Imlak dalam meningkatkan kemahiran menulis siswa, dari 
segi kemahiran menulis huruf dan menggunakan tanda baca.   

Hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan Kaidah Imlak dapat 
meningkatkan kemahiran menulis siswa  baik dari segi kemahiran menulis huruf, 
dan menggunakan tanda baca.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Populasi dari 
penelitian ini meliputi para siswa Kelas Satu ( X ) Madrasah Aliyah Daarul 
Muimien, Buaranjati-Tangerang-Banten pada Semester II Tahun Pelajaran 
2008/2009. Adapun instrumen penelitian adalah  test dan angket.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Kaidah Imlak dapat 
meningkatkan kemahiran menulis siswa baik dari segi penerapan kaedah menulis 
huruf dan menempatkan tanda baca. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan 
rata-rata nilai kelompok eksperimen lebih besar (80,66) dari kelompok kontrol 
yang tidak diberikan materi eksperimen yang memperoleh nilai rata-rata lebih 
kecil (65,33). 

Berdasarkan perolehan nilai akhir tersebut, maka hipotesa awal diterima, 
artinya adanya selisih nilai kelompok eksperimen lebih besar dari kelompok 



 
 

kontrol  menunjukkan bahwa penggunaan kaidah imlak efektif untuk 
meningkatkan kemahiran menulis Arab bagi siswa. 

 
*** 
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 الصفحة املوضوع
  

........................................................استهالل     أ 
..........................................................إهداء      ب 

..................................................شكر وتقدير       ج 
....................................................فني  تقرير املشر  هـ 

...............................................اعتماد جلنة املناقشة    و 
.....................................................إقرار الطالب    ز 
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 أساسيات البحث
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  مقدمة   - أ

احلمد هللا الذي علّم اإلنسان مامل يعلم، والصالة ، بسم اهللا الرمحن الرحيم
وبعد، فإن الكتابة . الم على أشرف األنام سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلموالس

وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن للدارس أن يعرب عن أفكاره، وأن يقف 
على أفكار غريه، وأن يربز مالديه من مفهومات ومشاعر، ويسجل مايود تسجيله من 

  1.حوادث ووقائع
عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أا عنصر أساسي وتعترب الكتابة الصحيحة 

من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها، والوقوف على 
  .أفكار الغري واإلملام ا

قدرة الدارسني على الكتابة : ويتركز تدريس الكتابة يف العناية بثالثة أمور
م على التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط، وقدر

 فيقصد بالكتابة إذن ما يشمل اإلمالء واخلط والتعبري، وحنن إذا نظرنا إليها من 2.ودقة
حيث هي جمرد رسم إمالئي فهي إمالء، وإذا نظرنا إليها من حيث هي جمرد جتويد 

الكاتب فهي خطي فهي خط، وإذا نظرنا إليها من حيث هي تعبري أسلويب عن أفكار 
  3.تعبري

 له أمهية يف تدريسه، وهي ألن يقدر الدارس –واإلمالء، وهو مانتعلم الكتابة به 
واملقصود برمسها . على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا واضحا كامال

صحيحة أن تكون حبسب قواعد اإلمالء احملددة، كقواعد رسم اهلمزة واأللف اللينة 
املراد بوضوح الكتابة أن تتميز حروفها حبيث ال يلتبس و. الواقعة يف آخر الكلمة

  .  بعضها بعضا
                                                

   315، ص )  م 1414/1992الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة( حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، 1

186. ، ص) م1989 /1410إسيسكو، : الرباط(عليم العربية لغري الناطقني ا،  رشدي أمحد طعيمة، ت2   
: القاهرة(، )كتاب املعلم واملوجه والباحث يف طرق تدريس اللغة العربية( حممود علي السمان، التوجيه يف تدريس اللغة العربية 3

  224، ص )1983دار املعارف، 



 
 

  مظاهر املشكلة  - ب
يالحظ أن عددا كبريا من الطالب مبدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية يعانون 
من ضعف ظاهر يف رسم احلروف رمسا صحيحا، وأكثرهم ال يقدرون على كتابة 

، وال يقدرون على اختيار الكلمات لكتابةتراعي قواعد االكلمات بالطريقة اليت 
من املدارس خترجوا  الذين الطالب ة تنحصر يفهراوهذه الظ. ووضعها يف نظام خاص
  . العربية من قبلا يتعلمومل  أماملتوسطة العامة حيث

مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية، وقد الحظ الباحث من خالل تدريسه يف 
 أن مهارة الكتابة تدرس مبعزل عن مادة اإلمالء اليت  بانتني– ج تاجنريان-بواران جايت

  .هي أساس يف الرسم الكتايب
 أثناء عملية تعليم مهارة الكتابة العربية، يود البةلكي نعاجل هذه الظواهر الس

 مدرسة دار بالتطبيق على مهارة الكتابة لترقية يستخدم القواعد اإلمالئيةالباحث أن 
 . بانتني–  تاجنريانج-ة اإلسالمية، بواران جايتاملقيمني العالي

  البحثمشكلة -ج

  :ويصيغ الباحث املشكلة يف السؤال التايل 
ترقية مهارة الكتابة يف مدرسة دار ل اإلمالئية استخدام القواعدما مدى فعالية 

  بانتني ؟–  تاجنريانج-املقيمني العالية اإلسالمية، بواران جايت

  :من خالل األسئلة التاليةه املشكلة ابة عن هذوسيحاول الباحث اإلج
 ما مدى فعالية استخدام قواعد رسم احلروف لترقية مهارة الكتابة؟ - 1

 ما مدى فعالية استخدام عالمات الترقيم لترقية مهارة الكتابة؟ - 2

 فروض البحث - د

 . مهارة الكتابةدي إىل ترقية يؤرسم احلروف استخدام قواعدإن  )1

 . مهارة الكتابةدي إىل ترقيةيؤلترقيم استخدام عالمات اإن  )2



 
 

 داف البحث  أه-هـ

ترقية مهارة الكتابة يف ل استخدام قواعد رسم احلروفمعرفة مدى فعالية   -أ 
 .  بانتني–  تاجنريانج- مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية، بواران جايت

مدرسة ترقية مهارة الكتابة يف ل استخدام عالمات الترقيممعرفة مدى فعالية  - ب 
 .  بانتني–  تاجنريانج- دار املقيمني العالية اإلسالمية، بواران جايت

  البحثحدود - و
 باستخدام القواعدحيدد الباحث دراسته فيما يتعلق  : احلدود املوضوعية -1

، من قواعد رسم احلروف، كرسم اهلمزة بأنواعها، واأللف اللينة اإلمالئية
  .وعالمات الترقيم

درسة دار املقيمني العالية اإلسالمية، مب الصف األول يف: احلدود املكانية -2
 .  بانتني–  تاجنريانج-بواران جايت

  2009 – 2008يف الدور الثاين للسنة الدراسية  : احلدود الزمانية -3

 مصطلحات البحث -ز

وردت يف هذا البحث بعض املصطلحات اليت حتتاج إىل حتديد معانيها ودالالا 
  :حة، ومن أهم هذه املصطلحات ما يليحىت تكون حدودها واض

أداء منظم وحمكم يعرب به االنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة : الكتابة  -1
  4.يف نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس

هو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة لتصبح عادة يعتادها : اإلمالء  -2
قل آرائه ومشاعره وحاجته وما يطلب إليه املتعلم، ويتمكن بواسطتها من ن
  5.نقله إىل اآلخرين بطريقة صحيحة

                                                
  165.  ه ، ص1413دار املسلم، : ماهيتها وطرائق تدريسها، الرياض: أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية  4



 
 

نظام لغوي معني، موضوعها الكلمات اليت جيب هي : القواعد اإلمالئية  -3
فصلها، واليت جيب وصلها، واحلروف اليت تزاد،  واحلروف اليت حتذف، 

وف اللني واهلمزة بأنواعها املختلفة، سواء أكانت مفردة، أو على أحد حر
الثالثة، واأللف اللينة، وهاء التأنيث وتاؤه، وعالمات الترقيم، والكلمات 

والتنوين بأنواعه، واملد بأنواعه، وقلب . النوعية الواردة باملواد الدراسية
 .احلركات الثالث، وأبدال احلروف، والالم الشمسية والقمرية

   البحثأمهية -ح
واملتعلم على جناح عملية تعلم أن تكون نتيجة البحث مساعدا للمعلم  - أ

 .اللغة وتعليمها، خاصة لتنمية مهارة الكتابة

أن تكون نتيجة البحث بيانات للباحثني الالحقني وخاصة املتصلة   -  ب
 .بتعليم مهارة الكتابة حىت يظهر أحسن النظريات اجلديدة

ن تكون نتيجة البحث مدخال ملدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية،  أ- ج
 اإلمالئية يف استخدام القواعد بانتني يف –  تاجنريانج- ان جايتبوار

 .تدريس مهارة الكتابة

 
*** 

  
  
  
  

                                                                                                                                 
، )ه 1423/  م2000، 1.دار الفكر، ط: عمان(وليد أمحد جابر، تدريس اللغة العربية، مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية،  5 
   206.ص
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  املبحث األول

  الكتابة
  

  مفهوم الكتابة  - أ
أو التهجئة Copying يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ 

Spellingتلع العمليات العقلية الالزمة للتعبري  ويتسع ىف بغضها اآلخر حىت يشمل خم
إا حسب التصور األخري نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا .. عن النفس

يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل يتناسب مع غرض 
   6.الكاتب

 طبيعة الكتابة -  ب

راد، مثلها يف ذلك مثل الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األف
إا كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكار والوقوف . االستماع والكالم والقراءة

ويتركز تعليم الكتابة يف العناية . على أفكار اآلخرين على امتداد بعدي الزمان واملكان
 على قدرة الدارسني على الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط وقدرم: بثالثة أمور

أي ال بد أن يكون الدارس قادرا على . التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة
وإال اضطربت الرموز واستحالت قراءا، وان يكون . رسم احلروف رمسا صحيحا

قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة اليت اتفق عليها أهل اللغة، وإال تعذرت ترمجتها 
 ا على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص وإالإىل مدلوالا، وأن يكون قادر

       7.استحال فهم املعاين واألفكار اليت تشتمل عليها
                                                

، معهد اللغة العربية جامعة أم مكة املكرمة(رشدى أمحد طعيمة، املرجع ىف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخري،6
    589. ص) 1987القرى،

دار : القاهرة( حممود رشدي خاطر وآخرون، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثة، 7
   588وانظر رشدى أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص . 277، ص )1981، 2املعرفة، ط 



 
 

  أمهية الكتابة -ج
تعترب الكتابة من أهم مهارات اللغة، كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا رئيسا             

. القـراءة من تعلم اللغة األجنبية، والكتابة كفين لغوي التقل أمهية عـن احلـديث و             
وإذاكانت للغة يف حياة اإلنسان وظيفتان رئيستان مها االتصال وتسهيل عملية التفكري            

  .والتعبري عن النفس، فإن الكتابة قادرة علي أداء هاتني الوظيفتني
وقد تزداد أمهية الكتابة يف املستويات املتقدمة من تعلم اللغة حيـث حيتاجهـا              

سة اللغة، وقد حيتاجها ليسجل ا معلوماا عـن         الدارس ليعرب ا عن مستواه يف درا      
اللغة، كما قد حيتاجها للتعبري عن نفسه كتابة فيما يتصل بدراسـة اللغـة وثقافاـا           

  8.وآداا
. وللكتابة أخريا دورها الفعال يف التربية والتعليم، فال تعلُّـم بـدون الكتابـة             

اء امتحانه بالكتابة، وحيتفظ    فالطالب يكتب ما حيقق من املعارف، ويعرب عن نفسه أثن         
  9.لنفسه بكل ما يرغب يف الرجوع إليه والتعلم منه بواسطة الكتابة

  أهداف تدريس الكتابة -د
  10 :استهدف تعليم الطالب الكتابة عدة امور منها 

إزالة حالة التوتر الىت يشعر ا الدارس كلما طالت املرحلة الصوتية وعدم  •
 تشتيت انتباهه بني مهترتنها

إشباع رغبته غي تعرف الشكل املكتوب للرموزاللغوية فذلك من شانه زيادة  •
 ثقته بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغة يف ممختلب أشكاهلا

تدعيهم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل وذلك بتمكني الطالب من  •
وال شك أن التبكري يف هذا سوف حيث . ممارسة نطقها منفردا يف البيت
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 من النطق املشودة للغة عندما ال يسجلها يف حينها أو عندما يسجلها الطالب
 .بكتابة صوتية خاطئة

تدريب الطالب علي تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قد اليرد يف احلصة  •
 .فيشعر بشيئ من االستقالل يف نكق الكلمات وعدم التقيد مبا يعرض عليه

فصل واسترجاعها عند احلاجة تكبنه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف ال •
 إليها

إن الكتابة . يئة الطالب لتعلم املهارات اللغوية األخرى •
نشاط لغوي مركب إذ يستلزم القدرة علي متييز األصوات عند مساعها 

 ونطقها وقراءا وذلك قبل الشوع يف متابتها

إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف على  •
فمن خالهلا ميكن قياس هذه . طالب يف تعلم املهارات األخرىمدى تقدم ال

 املهارات

إن التدريب علي الكتابة من شأنه أن يزود الطالب مبهارات وظيفية حيتاجها  •
 .بعد ذلك يف حياته

  التقومي -هـ
حيبذ أتباع . هناك طريقتان الختبار مهارة الكتابة، ولكل طريقة عيوا ومزاياها

ميارس الدارس كتابة موضوع إنشاء مثال، كما خيصص الطريقة األوىل أن 
ويقوم خرباء القياس . املصحح درجات اهلجاء واألسلوب واألفكار وما إىل ذلك

الذين يؤمنون بالطريقة االثانية بتحليل مهارة الكتابة إىل عناصرها من حمتوى 
من وترتيب األفكار واستخدام قواعد اللغة واألسلوب املناسب واهلجاء وغريه 



 
 

شكليات الكتابة، مث يقيسون كل عنصر من هذه العناصر على حدة، ويكون 
   11جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الدارس تقوميا شامال لكفاءته يف الكتابة

***  
  املبحث الثاين

  اإلمالء يف اللغة العربية
 

  مفهوم اإلمالء  -أ 
اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة 

، على أن توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمة )احلروف(
   12.وذلك الستقامة اللفظ وظهور املعىن املراد

اإلمالء فرع هام من فروع اللغة العربية، وهو من األسس اهلامة يف و
  . رب ا الفرد عن أفكارهووسيلة االتصال اليت يع ،التعبري الكتايب

طوات منظمة يقوم ا التلميذ متكنه من فهم  وتعليم االمالء هو خ        
واستيعاب مهارة كتابية معينة ، تتكون لديه من خالهلا القدرة على رسم 

  .الكلمات رمسا صحيحا
واإلمالء يكشف عن قدرة الطالب على التمييز بني األصوات اللغوية 

. س، ث/ ك، ق / غ، ق / س، ز / وخاصة املتقاربة منها مثل ث، ذ 
  .ا عن قدرة الطالب على الترقيم الصحيحويكشف أيض

 
  مرتلة اإلمالء   -ب 

                                                
. ص) 1981، 1مكتبة لبنان، ط : بريوت(والتطبيق، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية . صالح عبد ايد العريب 11

205  
  165. ، ص)1998دار النفائس، : بريوت(  نايف حممود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، 12



 
 

لإلمالء مـنـزلة كبرية بني فروع اللغة ،فهو من األسس اهلامة للتعبري 
الكتايب ،وإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من 
النواحي اإلعرابية واالشتقاقية وحنوها ،فإن اإلمالء وسيلة هلا من الناحية 
اخلطية ،واخلطأ اإلمالئي يشوه الكتابة ،وقد يعوق فهم اجلملة كما أنه يدعو 

  . إىل احتقار الكاتب

ولإلمالء مهمة كبرية جدا بالنسبة للصغار، فمن خالل النظر لدفتر 
  . التلميذ ميكننا حتديد مستواه

  الغرض منه  -ج 

تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا ،مع 
ناية بالكلمات اليت يكثر فيها اخلطأ ،واإلمالء فرع من فروع اللغة زيادة الع

،فيجب أن حيقق نصيبا من الوظيفة األساسية للغة ،وهي الفهم واإلفهام ، 
 .وإجادة اخلط

  :أنواع اإلمالء   -د 

 : 13ولإلمالء أنواع متعددة منها 

ورة ومعناه أن ينقل التالميذ القطعة من الكتاب أو من سب:اإلمالء املنقول  - 1
 نسخ القطعة بعد قراءا وفهمها ،وجي بعض كلماا شفويا ، أي إضافية

يف دفاتر الطالب، بنقلها من كتبهم أو من بطاقات توزع عليهم، أو من 
 . وهذا النوع يناسب تالميذ املرحلة التأسيسية.السبورة
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ومعناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءا :اإلمالء املنظور  - 2
وهجاء بعض كلماا،مث حتجب عنهم ،ومتلى عليهم بعد ذلك   وفهمها،

وهذا النوع  .أن تكتب القطعة على السبورة خبط واضح   مجيل منظم،أي 
 .من اإلمالء يناسب تالميذ الصفي الرابع واخلامس

ومعناه أن يستمع التالميذ إىل القطعة، وبعد :  اإلمالء االستماعي - 3
ة ملا فيها من مناقشتهم يف معناها، وهجاء كلماا ، أو كلمات مشا

 . الكلمات الصعبة ،متلى عليهم 
والغرض منه تقدير التلميذ ،وقياس قدرته ومدى :اإلمالء االختباري  - 4

  أي.وهلذامتلى عليهم القطعة بعد فهمها دون مساعدة له يف اهلجاء تقدمه،
 إال أن يكتب الطالب ما مل يسبق هلم أن رأوه قبيل الكتابة، وهو ال يتبع

بعد مترين الطالب على النوعني املاضيني، إذ ال بد أن يسبقه اعداد كاف يف 
 .ضبط احلروف واملقاطع وجتويدها

ويقصد به تدريب التلميذ على كتابة كلمات : االمالء التعليمي  - 5
فالتلميذ يتدرب أوال على حماكاة النمط  .عليه مماثلة للنمط الذي ميلى

. ات مماثلة للنمط الذي تدرب عليهشفويا وكتابيا ، مث يكتب كلم
مهارة واحدة ، وكلمات ختدم منط حمدد: هيموضوعات االمالء التعلمي و

مساء أعالم أو ، وأعبارة خمتارة تتضمن مهارات عدة، ويتم التدريب عليها
، النمط واملثال :أسلوب تنفيذ االمالء التعليمي  و.أشياء حمببة لدى التالميذ

على منواله اختباريا بعد املرور يف التحليل والتركيب هو منط يكتب املتعلم و



 
 

مثال منط . ، فيقدم املعلم للتلميذ مثال أو منوذج حياكيه شفويا مث كتابيا 
 ) .قال(

  

  الصلة بني اإلمالء وغريه  -هـ 

 سبق أن اإلمالء ال تقف غايته عند هذه احلدود القريبة اليت   يفهم مما  
ذ اإلمالء وسيلة أللوان متعددة من النشاط يظنها البعض،ولكن ينبغي اختا

وللتدريب على كثري من املهارات والعادات احلسنة يف الكتابة  اللغوي،
  التعبري ،والقراءة، :والتنظيم ،وهذه النواحي اليت ينبغي ربطها باإلمالءهي 

  . املهارات والعادات احلسنة واخلط، والثقافة العامة ،

 املواد اإلمالئية  - و

 واد اإلمالئيةمفهوم امل  -أ 

يقصد باملواد اإلمالئية هي املواد اليت حتوي نشاطا تعليميا متكامال، 
يشمل األهداف واحملتوى والنشاطات واألساليب وأدوات التقومي اليت تعد 

  .خصيصا لتعليم اإلمالء

  أهداف املواد اإلمالئية  - ب 
ا ومن األهداف اليت تسعى املواد اإلمالئية إىل حتقيقها يف الطالب، م    

  14:يلي

o تدريبهم على الصواب يف الكتابة. 

o تعويدهم دقة املالحظة وقوة االنتباه وأدب االستماع ملا يقرؤون. 
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o م الكتابية واكتشاف مواطن الضعف ملعاجلتهااختبار معلوما. 

o مترينهم على حب النظام والترتيب والنظافة. 

o إمناء الثروة اللفظية، وحتسني األساليب الكتابية. 

 

   الءة اإلمماد  - ج 

  : ينبغي يف اختيار القطعة مايلي   

o  أن تشتمل على معلومات طريفة ومشوقة ،تزيد يف أفكار التالميذ
   .ومتدهم بألوان من الثقافة واخلربة

o أن تكون لغتها سهلة ومفهومة.   
o أن تكون مناسبة من حيث الطول والقصر.   
o  ال مانع من اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة ،وعدم

 . كلف يف تأليفهاالت

  
 قواعد اإلمالء  -  ز

اختلف العلماء يف قواعد اإلمالء واضطربوا فيها، لذلك تعددت 
وقواعد اإلمالء نظام لغوي معني، موضوعها الكلمات . القواعد وصعب رمسها

اليت جيب فصلها، واليت جيب وصلها، واحلروف اليت تزاد،  واحلروف اليت 
واء أكانت مفردة، أو على أحد حروف حتذف، واهلمزة بأنواعها املختلفة، س

اللني الثالثة، واأللف اللينة، وهاء التأنيث وتاؤه، وعالمات الترقيم، والكلمات 
والتنوين بأنواعه، واملد بأنواعه، وقلب . النوعية الواردة باملواد الدراسية

   15.احلركات الثالث، وأبدال احلروف، والالم الشمسية والقمرية
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 اهلمزة - أ أللفرسم اهلمزة وا )2

ترسم اهلمزة يف أول الكلمة ألفا، سواء أكانت مهزة وصل أم مهزة 
. 16ومهزة الوصل هي اليت تثبت نطقا يف االبتداء وتسقط يف الدرج. قطع

اسم، واست، وابن، :  األمساء العشرة - أ: وهلا مواضع معروفة، وهي 
جلمع حنو وابنة، وابنم، وامرؤ ـ وكذا مثىن هذه األمساء السبعة، وأما ا
 أل - ب. أمساء وأبناء فهمزته مهزة قطع ـ واثنان، واثنتان، وامين اهللا

 أمر الفعل الثالثي، -ج. الرجل، العباس، الذي : جبميع أنواعها، حنو 
 ماضي اخلماسي والسداسي، وأمرمها - د. اكتب، افهم، انظر: حنو

 استخِرج، انطلَق، انطِلق، انِطالقاً، استخرج،: ومصدرمها، حنو 
  .اسِتخراجاً

 هي اليت تثبت يف االبتداء والوصل وتكتب فوق األلف زة القطعومه
وحتت . أَكْرم، أُكِْرم: البدلية إن كانت حركتها الفتحة أو الضمة، حنو 

   .ِإميانٌ، اِإلجاللُ: األلف إن كانت مكسورةً، حنو 

 ساكنا أو واواً وتكتب اهلمزة مفردةً آخر الكلمة إذا كان ما قبلها
  . جزٌء، ماٌء، التبوُء: مشددة مضمومة، حنو 

  : وللهمزة يف وسط الكلمة مخس حاالت

احلالة األوىل ؛ ترسم ألفاً وهي أن تسكّن أو تفتح ولو مشددة بعد 
يأْمر، سأًلَ، تذأَّب، وأن تفتح بعد ساكن : مفتوح ولو مشدداً، حنو 

  .  جزأًينمسأَلَة،: صحيح، حنو 
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 إذا كانت -1: ترسم واواً يف ثالثة مواضع، وهي : واحلالة الثانية 
التفاؤل، : مضمومة بعد ساكن غري واو أو ياء وليس بعدها واو مد، حنو 

 إذا كانت مضمومة بعد فتح غري واقعة بني واوين من الكلمة، - 2. جزؤه
 إذا - 3. لَؤه، يكلَؤكُممي: وال قبل واو اجلمع وهي متطرفة على ألف، حنو 

ضم ما قبلها وهو غري واو مشددة بشرط أن تكون هي غري مكسورة، 
  . سؤال، لُؤلُؤان: حنو 

 إذا كانت -1: ترسم ياًء يف أربعة مواضع، وهي: واحلالة الثالثة 
 إذا كسرت و سكّن ما - 2. سِئم، بِئيس: مكسورة بعد متحرك، حنو 

:  إذا سكّنت وكُسر ما قبلها، حنو -3.  هدوِئه، أَسِئلَةصاِئم،: قبلها، حنو 
ئْترب ،ِرئْتكت بغري الكسر وقد كُسر ما قبلها، حنو -4. بإذا حتر  :

  .ِرئَة، سيئة، ِلئَالَّ

 إذا -1: ترسم مفردة يف أربعة مواضع، وهي : واحلالة الرابعة 
 إذا مقعت -2. ة، ِرداَءينتضاَءل، عباَء: وقعت مفتوحة بعد ألٍف، حنو 

: مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنٍة، أو بعد واو مشددة مضمومٍة، حنو 
 إذا وقعت مفتوحة بعد -3. ضوُءه شديد، إنّ تبوَءك تبوُءه، ضوءان

 إذا -4. جزءاً، جزَءان: صحيح ساكن، وقبل ألف التنوين أو التثنية، حنو 
مد يف حنو زنة مفعول أو فعول، أو كانت قبل وقعت مضمومة قبل واو 

مرُءوس، : التوسط مرسومة على ألف أو مرسومة مفردةً، وذلك حنو 
  .وُءول

ترسم على نربة إذا كانت مسبوقة بياٍء ساكنٍة، : واحلالة اخلامسة 
  . هيئَة، ييئَس، جيئَل: حنو 



 
 

 األلف اللينة  -  ب

 اللينة هو الرأي القدمي، ال يزال الرأي الغالب يف رسم األلف
   : 17ويتلخص فيما يأيت

اهتدى، : إذا كانت األلف اللينة رابعة فأكثر، كتبت ياًء، مثل  - 1
إال إذا حدث اشتباه االسم بالفعل، فإا تكتب يف االسم . مصطفى

 ).فعل(، وحييا )اسم(ياًء ويف الفعل ألفاً، مثل حيىي 
م، ينظر يف أصلها، فإن إذا كانت األلف اللينة ثالثة يف فعل أو اس - 2

رجا، وعصا، وإن كان أصلها : كان أصلها واواً كتبت ألفاً، مثل 
اسم بضم (، وهدى )فعل بفتح اهلاء(هدى : ياًء كتبت ياًء، مثل 

 ).اهلاء

 احلروف اليت تزاد وتنقص )3

تزاد األلف وسطا يف . احلروف اليت تزاد أشهرها األلف والواو
خمسمائة وتسعمائة، وتزاد طرفا يف مفردة، أو مركبة ك) مائة(كلمة 

 يف آخر بيت -ب. خرجوا، ذَهبوا :  بعد واو اجلماعة، حنو - أ: موضعني 
ففي نسألِك هل : (الشعر إذا كانت لإلطالق، حنو قول عمرو بن كلثوم 

  ).لوشِك البين أم خنِت اَألمينا* أحدثِت صرماً 
، أوالء أو أولئك، )ةاإلشاري(أُوىل : وتزاد الواو وسطا يف كلمة 

وتزاد . وأُولو اَألرحام و أوالت األمحال: ، حنو )مبعىن أصحاب(أولو وأويل 
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  237. ، ص)1983ف، دار املعار



 
 

 بعد ميم -ب.  كلمة عمرو، بشرط أن يكون علماً-أ: طرفا يف موضعني 
 .ِإليكُمو، وعلَيكُمو: اجلمع اليت أُشِبعت ضمتها، حنو 

عيسى بن مرمي، :  األلف، حنو -أ: واحلروف اليت تنقص أشهرها 
. مرمي بنة عمران، يا بن الذي دان له املشرقان، بسم اهللا الرمحن الرحيم 

. أصغيت للَّحن اجلميل، للَّذان فعال اخلري مستحقّان لإلكرام:  أل، حنو - ب
املتعال يف :  الياء، حنو -د. داود، طاوس، هاون، ناوس:  الواو، حنو - ج

مما، ممن، :  النون، حنو -هـ . يف التالقياملتعايل، الداع يف الداعي، التالق 
 .   إالّ تنصروه فقد نصره اهللا، ِلئَالَّ يعلم أهلُ الكتاب

 الفصل والوصل  )4

القاعدة أن ما صح االبتداء به والوقف عليه فُِصل، وما ال فال، فيفصل 
االسم الظاهر من الضمري املنفصل، ويفصل كالمها مما عداه امساً كان أو 

  .ِإن هم إالّ كاألنعام بل هم أضلّ: ، أو حرفاً زائداً على حرٍف، حنو فعالً 
كَتبت، : بناًء على القاعدة السابقة جيب وصل دون ذالك، حنو 

 ِكتابك، أربعمائة، ِحينِئٍذ، عمن تسأَل؟  

 هاء التأنيث وتاءه )5

هاء التأنيث هي احلرف الذي اختص باالسم ومنعه الصرف مع 
 أو جاء فريقا بني مذكر األمساء ومؤنثها حبسب األصل، وحترك العلمية،

ومن عالماا أن . فاطمة، امرأة، قناة: وانفتح ما قبله حقيقةً أو تقديراً، حنو 
امرأته، : تبدل يف الوقف هاًء وترسم مربوطةً مامل تضف لضمٍري، حنو 

  .كراستها



 
 

: لفظها وال تبدل هاًء، حنو وأما تاء التأنيث فعالمتها أن يوقف عليها ب
الَت ،تبر ،تِبئْس ،ِلمات، ِثقَات، قالَتسم ،أُخت ،ب . بنتكتوت

 .   مجيعها بالتاء املبسوطة

 عالمات الترقيم )6

هي عالمات واقعة بني أجزاء الكالم املكتوب لتمييز بعضه عن بعض 
، وهي (.) ة  الوقفة أو النقط- أ: وهي 18أو لتنويع الصوت عند قراءته،

. تدلّ على متام معىن اجلملة ولذلك توضع بعد اية اجلملة اليت متّ معناها
، وتدلّ على فصل بعض أجزاء ) ،( الفصلة أو الفاصلة أو الشولة - ب

 الفصلة أو -ج. الكالم عن بعض ليقف عندها القارىء وقفة قصرية 
ها القارىء ، وهي تدل على فصل اجلمل ليقف عند) ؛(الفاصلة املنقوطة 

 النقطتان اللتان فوق -د. وقفة أطول من وقفة الفصلة اليت بدون النقطة
، ) ؟ (  عالمة االستفهام - هـ. ، تدالن على التوضيح والتبني(:) بعضها 

وهي تدل على االستفهام وتضع بعد مجلة االستفهام، سواء أكانت أداة 
(!) تأثر أو االنفعال  عالمة التعجب أو ال-و. االستفهام مذكورة أم حمذوفة

، وهي تدل على التعجب والتأثر، وتوضع بعد اجلمل اليت تعرب عن 
 -ز.  االنفعاالت النفسية عموما كالتعجب والفرح واحلزن واالستغاثة

ـ ، ومها يدالن عموما على كالم ... أو ـ ( ) القوسان أو الشرطتان 
 على نص ، وهي تدل( "  " )  عالمة التنصيص - ح. دخيل أو معترض
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، وهي توضع بعد العدد  ) -(  الشرطة أو الوصلة -ط. الكالم غري املؤلف
   .رقما أو لفظا يف أول السطر

   طرق تدريس اإلمالء -  ت

   .التمهيد ملوضوع القطعة ،بعرض النماذج أو الصور أو األسئلة   -أ 
مث قراءات فردية من .عرض القطعة ،وقراءا قراءة منوذجية   - ب 

   .طعة القارئ إلصالح خطأ وقع فيهالتالميذ،وجيب عدم مقا
   .أسئلة يف معىن القطعة للتأكد من فهم التالميذ ألفكارها   - ج 
جي الكلمات الصعبة اليت يف القطعة ،وكلمات مشاة هلا وحيسن متييز   -د 

هذه الكلمات إما بوضع خطوط حتتها وإما بكتابتها بلون خمالف 
ب غريه بتهجي كلمه ،ويطلب من تلميذ قراءا وجي حروفها ،مث يطال

   .أخرى مشاة للكلمة األوىل 
يطلب املعلم من التالميذ إخراج الكراسات ،وأدوات الكتابة ،مث ميلي   -ه 

   .عليهم القطعة اإلمالئية 
   .قراءة املعلم القطعة مرة أخرى ليصلح التالميذ ما وقعوا فيه من خطأ   -و 
  .مجع الكراسات بطريقة  منظمة هادئة   -ز 

  الء املنقول اإلمطريقة تدريس )1

 :درس اإلمالء املنقول حيقق كثريا من الغايات اللغوية والتربوية
وتدريب .وتدريب على التعبري الشفوي ,ففيه تدريب على القراءة 
وكذلك يتعود دقة املالحظة ،وحسن .على الكلمات اجلديدة 

 .احملاكاة،وتنمو مهارته يف الكتابة ، ويتعود كذلك النظام والتنسيق 



 
 

علم املوضوع مكتوبا على لوحة ، حيدد املهارة املطلوب يعرض امل -
 . التدريب عليها بلون مغاير أو بوضع خط حتتها 

 . الميذ وتناقش يف معناها تقرأ اجلملة من الت -

يناقش املعلم الكلمات اليت يريد معاجلة املهارة من خالهلا وحيللها  -
 .التالميذ صوتيا وكتابيا 

كلمة وحياكون بذلك املعلم ، يتتبعون يكتب التالميذ اجلملة كلمة  -
 .النقط وينسخون النموذج مبحاكاة املعلم 

 
   اإلمالء املنظور طريقة تدريس )2

إال أنه بعد االنتهاء من  طريقته مثل طريقة اإلمالء املنقول،    
القراءة ومناقشة املعىن،وجي الكلمات الصعبة ونظائرها حتجب 

  .القطعة عن التالميذ ،مث متلى عليهم 

 يعرض املعلم العبارات أو اجلمل ، يقرأها بصوت مسموع ، -
يناقش التالميذ يف املعىن اإلمجايل هلا ، يكتب الكلمات املشتملة 

  . على املهارة بلون مغاير 

 يوجه أنظار التالميذ للكلمات ويناقشها بتوضيح املهارة -
  .وبالتحليل الصويت والكتايب

  .ات منفردةتالميذ على كتابة الكلم يدرب ال-

  .خيفي املعلم اللوحة وميلي العبارة ، مث يصوب األخطاء  -

  

  اإلمالء االستماعي   طريقة تدريس )3



 
 

  التمهيد بالطريقة السابقة  -  : يسري الدرس على حسب اخلطوات اآلتية 
   .قراءة املعلم القطعة ،ليلم التالميذ بفكرا العامة  -
   .الميذ مناقشة املعىن العام بأسئلة يلقيها على الت -
   .جي كلمات مشاة للمفردات الصعبة الىت يف القطعة  -
   .إخراج التالميذ لكراسام وأدوات الكتابة مث كتابة القطعة  -
   .لتدارك األخطاء والنقص ,قراءة املعلم للقطعة للمرة الثانية  -
   .استخدام عالمات الترقيم يف أثناء اإلمالء  -
   .مراعاة اجللسة الصحيحة للتالميذ  -
  .مجع الكراسات بطريقة هادئة ومنظمة  -

  
  اإلمالء االختباري  طريقة تدريس )4

  طريقة اإلمالء االختباري مثل طريقة اإلمالء االستماعي مع 
  . حذف مرحلة اهلجاء 

  االمالء التعليمي طريقة تدريس )5
يدرب التلميذ على حماكاة هذا النمط شفويا وكتابيا مع  •

 كلمات مماثلة من حروف التحليل الصويت والكتايب وتركيب
 . ومقاطع على هذا النمط 

ميلى عليه اختباريا كلمات مماثلة لنفس النمط مثل باع ، سار  •
 .اخل ………، جاع 

 .يتم تقومي األداء فرديا بعد كل كلمة  •

  :املهارة املستهدفة 



 
 

وهي مهارة حمددة يكتب التلميذ اختباريا على منواهلا بعد 
  .املرور يف التحليل والتركيب

. يدرب التالميذ عليها من خالل القراءة و التحليل والتركيب أوال -
تتم قراءا وحتليلها ) املدرسة ( مثال مهارة الالم القمرية يف كلمة 

  .صوتيا وكتابيا ويتم التعرف على املهارة 
يعطي التالميذ كلمات مماثلة تشتمل على مهارة الالم القمرية وهلا  -

املكتبة ، املعلمة ، اللعبة ( نفس النمط ما أمكن ذلك مثل 
  .وحتلل شفويا وكتابيا..) ……

مث ميلى عليهم اختباريا كلمات ا نفس املهارة ، حيرص املعلم  -
على منط حمدد لتكوين آلية يف الكتابة تساعد على ترسيخ 

  .القاعدة

  :العبارة املختارة 

  .يتم إمالءها على التالميذ اختباريا  -
مساء احملببة للتالميذ أو الكلمات اليت األعالم املشهورة وبعض األ -

تتكرر كثريا ويستمر ورودها يف خربة املتعلم يتم إمالءها 
  .اختباريا

  . يتم التصويب الذايت للكلمات اليت مت التدريب عليها  -

  

  

  :املهارات االمالئية 



 
 

واحلركات ) الفتحة والضمة والكسرة ( احلركات القصرية  -
  ) .املدود الثالثة ( الطويلة 

د ، ذ ، ر، ز ، ج ، ح ، ( الـحروف املتقاربة رسـمــا  -
خ، س ، ش ، ص،ض ، ع ، غ ،ط ، ظ ، ف، ق ، ت ،ث ، 

 ) غ ، ق ، س، ش ، ت ، ث(واحلروف املتقاربة صوتا ) ن ، ب

 .السكون ، الشدة ، التنوين بأنواعه  -

 .الالم الشمسية والالم القمرية  -

 .التاء املفتوحة والتاء املربوطة  -

 .ة يف أول الكلمة ووسط الكلمة وآخرها اهلمز -

   كيف ندرب على املهارة ؟

  :مير التدريب على املهارة مبراحل هي 

جيب أن مير تعليم االمالء باستخدام التلميذ ألكثر من حاسة  -
يشاهد الكلمة ، يستمع لنطقها ، ينطقها ويكررها ، حيللها (

 ) .بصوت مسموع ، مث يكتبها

تعليم اإلمالء املنظور على تذكر يتدرب التلميذ من خالل  -
الكلمات وكيفية كتابتها فالتلميذ يشاهد الكلمة مث ختتفي من 
أمامه ، حيللها بالسماع فقط فيتدرب على التحليل السماعي 
وتذكر الكلمة ، يكتبها مث يراجع ما كتبه بالتحليل الصويت 

 . للتأكد

   

   تصحيح اإلمالء - ط



 
 

  : للتصحيح طرق كثرية منها    

o ويشغل التالميذ بعمل آخر , يصحح املدرس كراسة كل تلميذ أمامه أن
وهذه الطريقة جمدية ؛ ألن التلميذ سيفهم اخلطأ ، ولكن يؤخذ ,كالقراءة 

وجنحوا إىل اللعب والعبث , عليها أن باقي التالميذ رمبا انصرفوا عن العمل 
   .؛ألن املعلم يف شغل عنهم 

o صل ،بعيدا عن التالميذ ، ويكتب هلم أن يصحح املعلم الكراسات خارج الف
الصواب على أن يكلفهم تكرار الصواب ،وهذه الطريقة هي الطريقة 
الشائعة ،وهي أقل فائدة من سابقتها ،ويؤخذ على هذه الطريقة أن الفترة 

   .بني اخلطأ التلميذ يف الكتابة ومعرفة خطأ التلميذ قد تطول   
o  للقطعة على أن يصحح كل أن يعرض املعلم على التالميذ منوذجا

تلميذخطأه بالرجوع إىل هذا النموذج ،وهي طريقة جيدة تعود التلميذ 
املالحظة ،والثقة بالنفس كما تعودهم الصدق واألمانة وتقدير املسؤلية ، 

   .والشجاعة يف االعتراف باخلطأ 
o  أن يتبادل التالميذ الكراسات بطريقة منظمة فيصحح كل منهم أخطاء أحد

   .زمالئه 
o  ويف الطريقتني األخريتني جيب على املدرس أن جيمع بينهما وبني طريقة

دون  الوجه املرضى ،  التصحيح بنفسه ؛ليتأكد أن عمل التلميذ قد مت على
   . إمهال أوحتامل أو حماباة

  
  
 

 املبحث الثالث



 
 

  نبذة تارخيية عن مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية،

   بانتني–ج  تاجنريان–بواران جايت  

  املوقع اجلغرايف -أ

منطقة تاجنريانج حمافظة بانتني بقرية  اإلسالمية يف دار املقيمني العاليةدرسة تقع م  
  .بواران جايت

   تاريخ التأسيس-ب
منطقة تاجنريانج حمافظة بانتني  اإلسالمية يف دار املقيمني العاليةدرسة مت ئأنش  

 تسعني ومثان سنة الف وتسعمائة و يونيوالتاسع منيف التاريخ بقرية بواران جايت 
 املقيمني للتربية اإلسالمية دار  معهدأنشأا مؤسسة). م 1998 – 6 – 9(ميالدية 
 وحتت رعاية وزارة الشؤون الدينية جبمهورية أ،.حسني، ب احلاج كياهياسة ئحتت ر

كتورندوس الدوثانيها . أ.ب، حسنييف البداية رأسها ناظر املدرسة احلاج . إندونيسيا
  .غ.أ.مهيمة، سها ت، واآلن رأساحلاج خملص حسني املاجستري

   املنهج الدراسي وتوزيع حصص املواد الدراسية -ج
  بانتني- تاجنريانج –دار املقيمني العالية اإلسالمية بواران جايت تعتمد مدرسة   

. يسيا اليت قررا وزارة الشؤون الدينية مجهورية إندون2004على املنهج الدراسي 
ويف تنفيذ هذا املنهج صممت هذه املدرسة ما يسمى باملنهج الدراسي للمستوى 

هذه املناهج الدراسية حتتوي على املواد الدراسية على . 2006 (KTSP)املدرسي 
  .صصها املقررة لكل مادة من املواد الدراسية حبالعالية/الثانويةاملستوى املدرسة 

 تنفيذ التعليم الذي :هي تمثل يف رؤيتها الثمينةذه املدرسة أهداف تعليمية تهلو  
واألخالق الكرمية واالجتماعية قصدا ) اال التربوي(يتجه إىل ترقية نوعية العلوم 



 
 

الستعداد األجيال وتنميتهم ليكونوا متفوقني يف جماالت الشؤون الدينيـة وجماالت 
  19.العلوم والتكنولوجيا والفنون الثقافية

القرآن والتجويد، والقواعد  سية حملية قررا املدرسة وهيوهناك مناهج درا  
  . ، و اخلط العريب، والبالغة)النحو والصرف(العربية 

   حالة املعلمني واملتعلمني-د
 تاجنريانج –مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية بواران جايت قد بلغ عدد طلبة   

 . طالبا وطالبة)71(وسبعني واحد  حوايل 2008/2009 بانتني للسنة الدراسية -
) 21(طالبا وطالبة، وواحد وعشرين ) 30(يبلغ عدد طلبة الصف العاشر ثالثني ف

وأما عدد . طالبا وطالبة للصف الثالث) 20(طالبا وطالبة للصف الثاين، و عشرين 
 فصول تتكون من فصل واحد للصف 3الفصول للدراسة يف هذه املدرسة فيبلغ 

وفيما .  عشرلصف احلادي عشر، وفصل واحد للصف الثاينالعاشر، وفصل واحد ل
   .2008/2009يلي جدول لعدد الطلبة يف هذه املدرسة للسنة الدراسية 

                                                
19   Madrasah Aliyah Daarul Muqimien, Buaranjati, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

MA Daarul Muqimien Tahun Pelajaran 2008 -2009. h. 17. 



 
 

  )2،1(جدول رقم 
  بانتني-  تاجنريانج –دار املقيمني العالية اإلسالمية بواران جايت مدرسة يف طلبة العدد 

  2008/2009للسنة الدراسية 
  اموع  عدد الطالبات  بةعدد الطل  الصف  الرقم
  30  18  12  العاشرالصف   1
احلادي عشرالصف   2  13  8  21  
الثاين عشرالصف   3  5  15  20  

  71  41  30 اموع
  .تصميم الباحث: املصدر
  ومدرسة، مدرسا21يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم واملدرسات أما املدرسون و  
  . مدرسات من اإلناث9 مدرسا من الذكور و12

  )2،2( رقم جدول
 -  تاجنريانج –دار املقيمني العالية اإلسالمية بواران جايت حالة املدرسني يف مدرسة 
  2008/2009 للسنة الدراسية بانتني

  اخلربة  اجلنس  اسم املدرس  الرقم

  الفقهأصول   ذكر  .أ.كياهي احلاج حسني، ب  1
 الرياضيات أنثى  غ.أ.مهيمة، س  2
 الفقه ذكر  غ.أ.شبياين، س  3
 اللغة اإلندونيسية أنثى  غ.أ.ور الصفية، سن  4
 العقيدة واألخالق أنثى  غ.أ.حماينة، س  5
 علم االقتصاد ذكر  غ.أ.حممد إلياس، س  6



 
 

 احلضارة اإلسالمية ذكر  غ.أ.رمحة اهلادي، س  7
 العلوم االجتماعية أنثى  إ.سوس.مهية اهللية، س  8
 العلوم البيولوجية أنثى  د.م. أرفيقة،  9
اليدوية املهارة أنثى  غ.أ.رمحوايت، ستويت   10  

 كمبيوتر ذكر  د.م.عبد الرمحن، أ  11

 النحو والصرف ذكر  غ.أ.حممد جهدي، س  12
 اجلغرافيا أنثى  إ.سوس.أمي كلسوم، س  13
 اللغة اإلجنليزية ذكر  إ.س.قمر الدين الفالح، س  14
 الفيزيا والكيمياء ذكر  ت.عارف ديدي ستيادي، س  15
 اللغة العربية ذكر  اج خملص املاجستراحل. س.ر.د  16
 الرياضة البدنية ذكر  أ.م.إمساعيل فيدرميان شاه، أ  17
 القرآن والتجويد ذكر  حممد خالد  18
 الوطنية  التربية علم ذكر  غ.أ.مليادي، س  19

 علم االقتصاد أنثى  فد.ديوي ستياين، س  20
 قسم اإلدارة أنثى  أ.م.مريانة، أ  21

  هذه املدرسة العربية يف لكتابة اةتعليم مهار -هـ 
 يف الذين يدرسون اللغة العربية لدى التالميذ مهمة مهارة الكتابة العربية إن تعليم  

ويتم . ، كما أمهية تعليمهم املهارات اللغوية األخرى اإلسالمية الثانويةرسااملدمستوى 
أسبوع، ويتضمن حصص دراسية كل ) 4 ( يف أربعتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة

فيها تعليم املهارات اللغوية األربع، وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة، 
 العربية يف الكتابةتعليم وأهداف ). النحو والصرف (القواعد العربيةمبا فيها تعليم 



 
 

 تتمثل يف  بانتني- تاجنريانج –دار املقيمني العالية اإلسالمية بواران جايت مدرسة 
توسيع املنهج  (2006  املنهج الدراسياقررههداف العامة لتعليم اللغة العربية اليت األ

  ). 2004الدراسي 
يف درس اللغة العربية هلذه املدرسة كما ورد الكتابة وأما أهداف تعليم مهارة   

  :ما يلييف املنهج الدراسي، فهي 
  . كتابة كلمات ومجل سليمة صحيحةأن يتمكن التالميذ من  -أ  
  20 .كتابة صحيحة وأساليب تعبرياتأن يتمكن التالميذ من   - ب  

   العربيةالكتابةاملواد الدراسية لتعليم مهارة  -و
، وأما حمتـوى    2006 املدروسة تعتمد على املنهج الـدراسي       الكتابةإن مواد     

تلك املواد فهو يتماشى مع أهداف تعليم اللغة العربية ومهاراا األربع وهي مهـارة              
وتتمثل تلـك األهــداف يف معـايري        . اع، والـكالم، والقراءة، والكتابة   االستم

الكفاءات يف اللغة العربية، والكفاءات األساسية، واملؤشـرات، واملـواد الدراسـية،            
 الكتابة واملواد   21.واألنشطة التعليمية، والتقومي، واملصادر، والزمان أو احلصة للدراسة       

الثة تشتمل على املهارات اللغوية األربع وعناصـر        املدروسة لكل املراحل الدراسية الث    
  ). القواعد(اللغة؛ املفردات والتراكيب 

 من املدرسـة    العاشروفيما يلى املوضوعات اليت متثل املواد املدروسة يف الصف            
  22: اإلسالمية للفصلني الدراسيني، وهيالثانوية

  الفصل الدراسي األول  )أ
  :23راسياملوضوعات املقررة يف الكتاب الد  

                                                
20Departemen Agama RI, Kurikulum Bahasa Arab MI, MTs, MA (Standar Kompetensi 
Lulusan dan Standar Isi Bahasa Arab di Madrasah, (Jakarta: 2008), h. 22. 
21Departemen Agama RI، Model Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam dan 
Bahasa Arab Madrasah Aliyah (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen 
Agama RI, 2006), h. 276. 
22Ibid., h. 277. 



 
 

  ِمن يوِمياِت الطَّاِلب  -1  
  ِكتاب اهللا اخلَاِلد  -2  
  األعمالُ الصاِلحة  -3  
  محمد رسولُ اهللا  -4  

  الفصل الدراسي الثاين  )ب
  :املقررةاملوضوعات   

  غَايةُ اإليمان  -5  

  العِقيدة والِعبادة ِفي القُرآن   -6  

  احلَِديثُ الشِريف  -7  
  8-  حنِلِمنياملُس ن  
    

كما قد سبق ذكره، أن هذه املوضوعات حتتوى على املهارات اللغوية األربـع               
: مهارة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة، وعناصر اللغة، وهي       : املدروسة، وهي 

وهذه املوضوعات الدراسية تتمثل يف مـواد احلـوار         ). القواعد(املفردات والتراكيب   
    .لقواعد اإلمالئية دون اوالقراءة

  
***  

  
  
  

                                                                                                                                 
23 D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab, Kurikulum 2006 Sesuai KTSP, ( Semarang: PT. Karya 
Toha Putra, 2007), Kelas X. 



 
 

 الرابعاملبحث 

    الدراسات السابقة
  

 عرض الدراسات السابقة  -أ 

:قد قام بعض الباحثني بدراسات مماثلة يف هذا اال، منهم   
  200224 ،مسريادى : الباحث  )1

 فرايا 1تدريس الكتابة يف املدرسة العالية االسالمية احلكومية : موضوع البحث 
  لومبوك الوسطي
  معرفة أحوال تعليم الكتابة بالصراحة والعدالة: أهداف البحث 
اختيار . 2. أهداف تعليم الكتابة كما يف املنهج الدراسي . 1: نتائج البحث 

استعمال الوسائل التعليمية يف عملية . 3.  نظرية الوحدةلىطريقة التعليم ع
إجراءات . 4 .الدراسة جمرد الوسائل املعروفة هي الكتاب املدرسي والسبورة

  .االختبارات من ناحية املدرس أقيمت بثالث مرات لكل أربعة أشهر

  200725والفجر : الباحث ) 2
  ترقية مهارة الكتابة باللغة العربية باملدخل البنائي: املوضوع 

. 2. معرفة كيفية إجراء تعليم الكتابة باملدخل البنائي. 1: أهداف البحث 
. 3. خل البنائي يف تعليم الكتابة باللغة العربيةدمعرفة النواحى اليت يعاجلها امل

  .معرفة فعالية املدخل البنائي يف ترقية مهارة الكتابة
أن تعليم الكتابة باملدخل البنائي جيري يف ثالث مراحل، . 1: نتائج البحث 

أن تعليم الكتابة . 2. مرحلة قبل الكتابة، مرحلة الكتابة، مرحلة بعد الكتابة
                                                

اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية السودانية مباالنج،  ( فرايا لومبوك الوسطى،1المية احلكومية تدريس الكتابة يف املدرسة العالية اإلس، مسريادي 24
  رسالة املاجستري غري منشورة ،)2002

  .، رسالة املاجستري غري منشورة)2007 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج( ،ترقية مهارة الكتابة باللغة العربية باملدخل البنائي، والفجر 25



 
 

ية باملدخل البنائي اليتركز علي ناحية القواعد، بل تعاجل نواحي باللغة العرب
 .مهارة الكتابة بصفة شاملة

  200826تعمري املساجد،  : الباحث )3

تصميم مادة تعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية يف : املوضوع 
  ).KTSP(ضوء املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

معرفة تصميم املادة التعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ . 1 : أهداف البحث
معرفة مدى فعالية املادة التعليمية املصممة لترقية مهارة . 2. املرحلة االبتدائية

  . اإلمالء العريب
أن تصميم املادة التعليمية ملهارة الكتابة العربية حصل على . 1: نتائج البحث 

خدام الكتاب املصمم كانت فعاال على مستوى أن است. 2". جيد"درجة 
وباستخدامه يسهل على املدرس تعليم الكتابة العربية يف اإلمالء، " اجليد"

  . وكذالك يشعر التالميذ بالسهولة للقيام بعملية التعلم والتدريب

 املوازنة واملناقشة  -ب 

حبثوا ومن الدراسات السابقة املعروضة اتضح للباحث أن الباحثني السابقني قد 
 قد ذيال) 2002(مسريادى ، منهم تدريس مهارة الكتابةيف استخدام طريقة 

 فرايا لومبوك 1تدريس الكتابة يف املدرسة العالية االسالمية احلكومية حبث يف 
. تعليم الكتابة بالصراحة والعدالة واألسلوب املستخدم يف حبثه هو. الوسطي

وب يستطيع أن ينمي اهتمام الطلبة ونتيجة حبثه تدل على أن استخدام هذا األسل
 تدريس طريقةالذي قد استخدم ) 2007( والفجر و . يف تعلم اللغة العربية

 تعليم طريقةونتيجة حبثه تدل على أن استخدام  .باملدخل البنائيتابة مهارة الك
الكتابة باملدخل البنائي جيري يف ثالث مراحل، مرحلة قبل الكتابة، مرحلة 
                                                

اجلامعة اإلسالمية  (تصميم مادة تعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة الدراسية، تعمري املساجد  26
  .رسالة املاجستري غري منشورة. " )2008احلكومية ماالنج ، 



 
 

فقد استخدم ) 2008(تعمري املساجد،   و أما . بعد الكتابةالكتابة، مرحلة
تصميم مادة تعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ بة كتاب مهارة الطريقة تدريس

 تصميم املادة التعليمية  ونتيجة حبثه تدل على أن استخدام.املرحلة االبتدائية
دام الكتاب املصمم أن استخ، و"جيد"ملهارة الكتابة العربية حصل على درجة 

وباستخدامه يسهل على املدرس تعليم الكتابة " اجليد"كانت فعاال على مستوى 
العربية يف اإلمالء، وكذالك يشعر التالميذ بالسهولة للقيام بعملية التعلم 

  .والتدريب

 إفادة الباحث  -ج 

بعد أن الحظ الباحث أنواع الدراسات السابقة اليت تتعلق بطرق واسترتيجيات 
 استخدام الطرق  العربية فيما سبق ذكرها، استنتج الباحث أنالكتابةم مهارة تعلي

يف تعليم مهارة   وكذلكاهتمام الطلبة يف تعلم اللغة العربية، واألساليب فعال يف تنمية
   .الكتابة

 طريقة تدريس مهارة اعتمادا على نتائج البحوث السابقة، قام الباحث بتطبيق
هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة، ألن و د اإلمالئية،الكتابة باستخدام القواع

دار املقيمني العالية اإلسالمية، هذا البحث سيبحث يف تطوير مادة تعليم الكتابة لطلبة 
واعتقد . ، وكذلك ألن املوضوع مل يبحث فيه أحد بانتني–  تاجنريانج-بواران جايت

 .   الكتابةأن هذه الطريقة ميكن تطبيقها يف تعليم مهارة

  
*** 

 
 

 
  



 
 

  الفصل الثالث
  إجرءات البحث

  
  :حيتوي الفصل الثالث على

 دراسةمنهج ال - أ

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -  ب

   متغريات البحث-ج

 أدوات مجع البيانات  -د

     أسلوب حتليل البيانات-هـ

     خطوات التجربة-و

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  اسةرمنهج الد  - أ

نه أفضل  أسـاليب  إوب التجرييب حيث  هذه الدراسة على األسل   اعتمدت  
 رغم أن تلك الدراسة إذا أقيمت جيدا تسـتطيع أن جتيـب كـل               ،الدراسات

وجبانب آخر أن الدراسة التجريبيـة إحـدى        . الفروض املتعلقة بعالقة السبب   
أشكال الدراسات احملتاجة إىل أشد الشروط نسـبيا بالنسـبة إىل الدراسـات             

قصد الباحث الـذي يريـد التحقـق يف نيـل           هذه احلالة مناسبة ب   و. األخرى
املعلومات عن متغري ما الذي يسببه الواقع وما يقـع عليـه املـتغري يف حـال                 

   27.التجربة
 جمموعتني متكافئتني، وجلـأ إىل      الباحثاختار   دراسةويف تصميم هذه ال   

استخدام املعايري اإلحصائية مثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عامل          
 ىحدإولذلك مال الباحث إىل إجراء التغيريات يف        . ر على هذين اموعتني   مؤث

  . اموعتني حىت تكون مكافئة للمجموعة األخرى
واعتمادا على هذا التصميم اختار الباحث الفصل العاشـرالذي يتكافـأ           

مث قسـم الباحـث     . الطالب فيه يف التحصيل الدراسي، وكان عددهم ثالثني       
 طالبا كمجكوعـة    15 و   A)قسم  (ا كمجكوعة جتريبية     طالب 15جمموعتني،  

، مث أخذ منهما عينة بطريقة عشوائية، مث أدخل على اموعة   )Bقسم (ضابطة 
وبقي مع اموعة الضـابطة املـتغري       ) العامل املستقل (التجريبية املتغري التجرييب    

تبار القبلـي   ، مث بعد ذلك قاس مستوامها التحصيلي باالخ       )العامل التابع (الناتج  
  .والبعدي

  

                                                
27 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2007), cet.IV, hlm. 179 



 
 

 :يرسم على الصورة التاليةه الدراسة وتصميم هذ

 
  
  
  

  
  :بيان اإلشارات

R   =تعيني العينة عشوائية  
A   =جمموعة جتريبية  
B   =جمموعة ضابطة  
  االختبار القبلي للمجموعة التجريبية=   01
  االختبار البعدي للمجموعة التجريبية=   02
  مجموعة الضابطةاالختبار القبلي لل=   03

  28.االختبار البعدي للمجموعة الضابطة=   04

   جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها- ب
 -مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية تاجنريانج       جمتمع البحث هم طلبة     

واختيار الطلبة يف هذه السنة عينة هلذا       .  طالبا وطالبة  71، ويبلغ عددهم    بانتني
  . العربية بطريقة سليمةكتابة هلم قدرات على  ليسالبحث بافتراض أن

الذين كان عددهم    الباحث من هذا اتمع طالب الفصل العاشر         حددو
 جمموعـة   Aبتعيني مخسة عشر طالبا كمجموعـة       منهم  اختار  مث   .ثالثني طالبا 

   .جمموعة ضابطة B بعضهم كمجموعةو ،جتريبية

                                                
28 Syamsuddin AR dan Vismaia S.Damaianti, Metodologi Penelitian Pendidikan 
Bahasa       (Bandung: Rosdakarya, 2007), cet. II, hlm. 174 
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    متغريات البحث-ج
  : ما يليالبحث ينبغي ذكرمها، ومههناك متغريان يف هذا ا  
  )Independent Variable(املتغري املستقل   ) 1  

القواعـد   العربيـة باسـتخدام      الكتابةهو تعليم    يف هذا البحث     املتغري املستقل     
ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة مدى تأثري هذا املتغـري            .اإلمالئية

ووضـع عالمـات     رسم احلروف  الطلبة   املستقل يف املتغري التابع وهو استيعاب     
  .الترقيم

  )Dependent Variable(املتغري التابع   )2  

 ويف  29. هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املسـتقل          املتغري التابع     
الرسـم  قدرة   وهي؛   استخدام القواعد اإلمالئية   يف   طلبةالنتيجة  هو  هذا البحث   

الطريقة اليت تراعـي قواعـد      ( ة سليمة   الكتايب ووضع عالمات الترقيم بطريق    
  .)الكتابة 

 أدوات مجع البيانات   -د

  االختبار )1
 هـي   ةالدراس هذه   يف  اليت استخدمها الباحث    من أدوات البحث    

أسـئلة شـفوية أو      (االختبار هو جمموعة من املثريات      ويقصد ب  .االختبار
ة سلوكا ما،   أُِعدت لتقيس بطريقة كَمية أو كيفي     ) كتابية أو صور أو رسوم    
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للمفحوص، وميكـن أن     واالختبار يعطي درجة ما، أو قيمة ما، أو رتبة ما         
   30.يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا معينا

  :واستخدمه الباحث يف التجربة ألغراض منها
وصف مستوى التحصيل الدراسي قبل تطبيـق اسـتخدام القواعـد             )  أ

  .اإلمالئية
 .حصيل لتأثري العامل التجرييبقياس متوسط التحسن يف الت  )  ب

  .التكافؤ بني اموعتني التجريبية والضابطة  )ج 

ومن املهم راعى الباحث مراعاة موضوعية االختبار بعدم االختالف         
ولذلك قام الباحث باختبار من خـالل       . اإلجابات على األسئلة  يف تقدير   

، وكلـها   )االختبـاري (عرض القطعة اإلمالئية من نوع اإلمالء املسموع        
  . مأخوذة أسئلتها من املادة املعدة

فإحدى الطـرق   . كما قد سبق ذكره أن االختبار أداة من أدوات البحث         
ختبار على اموعتني التجريبية     ا الباحث جلمع البيانات هي وضع اال       قاماليت  

  . والضابطة
 40يف االختبار القبلي رتب الباحث جمموعة من األسئلة اليت تشتمل على            

  . ويف االختبار البعدي كذلك. بندا من خالل عرض القطعة اإلمالئية
أما مواد االختبار القبلي فمأخوذة من املادة القرائية الـيت نقلـها            

قررة يف الكتاب املدرسـي، وكـذلك مـواد         الباحث من املوضوعات امل   
  .االختبار البعدي

   

                                                
ص  )1982،  وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي:الكويت( 6، طجهأصول البحث العلمي ومناه   أمحد بدر،     30
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 االستبيان  ) 2

وهو وسيلة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة املكتوبة يف           
 لقد أعـد الباحـث      31.منوذج يعد هلذا الغرض ويقوم ايب مبلئه بنفسه       

عرفة آرائهم يف األسـلوب     مل) عينة البحث  (طلبةاالستبيان ووزعه على ال   
بعد مشاركام يف عملية التعلـيم      ) القواعد اإلمالئية ( املستخدم   عليميالت

  .باستخدام هذه الوسيلة التعليمية

  أسلوب حتليل البيانات   -هـ
 التجريبيـة   وعتنيمعلى كل من ا   القبلي والبعدي   ختبارين  االبعد وضع   

 هـاتني   لنيل البيانات الصادقة وملعرفة أن بني     م الباحث بتحليلهما    قا والضابطة،
  .اموعتني توجد فيهما املقارنة يف النتائج

حلل الباحث نتيجة االختبار القبلي والبعدي من كل جمموعة باسـتخدام           
  : الرمز

  
  :البيان
MD  :متوسط الفرق  

DMSE    :32من متوسط الفرق  

 استخدم الباحث هذا الرمز ألن نتيجة االختبار القبلي والبعدي صـدرت          
  .عن عينة واحدة يف كل جمموعة

وحلل الباحث املقارنة بني اموعتني التجريبية والضابطة بوضع نتيجـة          
 : 33االختبار البعدي وحدها باستخدام الرمز

                                                
 .254 ص، املرجع السابق ،جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم   31

32   Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. 
VIII, hlm. 289-290. 
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واستخدمه الباحث ألن نتيجة االختبار البعدي من كل جمموعة ليست هلا           
وعة التجرييـة بعـد     عالقة، وباملعىن أن هذه النتيجة صدرت عن عينة يف ام         

جتريب استخدام القواعد اإلمالئية، وصدرت عن عينة من اموعة الضابطة دون    
  .التجريبة

     خطوات التجربة-و

ستخدمها الباحث جلمع كلّ البيانات واملعلومات املتعلّقة هلـذا         ااخلطوات الّيت           
  : كما يأيتالبحث، هي 

 مرحلة اإلعداد  -أ 

 تصميم خطّة التدريس ) 1

 الكتابة أن تبدأ عملية التعليم التجرييب يف تطوير مادة تعليم           قبل
، صمم الباحث خطة التدريس لتكـون       قواعد اإلمالء مستمدا من   

 . موجهة يف إجراءات التعليم

 اختيار املواد الدراسية ) 2

 مت اختيار املواد الدراسية للعمل التجرييب يف تطوير مادة          بعد أن 
 اإلمالء، اختار الباحث موضـوعا      قواعدة مستمدا من    كتابتعليم ال 

  .فيما يتعلق بكيفية الكتابة الصحيحة
  
 

                                                                                                                                 
33    Anas Sudijono, Pengantar, hlm.297 



 
 

 مرحلة التجربة    -  ب

 قام الباحث بتعيني عينة من جمتمع البحث لتكون جمموعة جتريبية -1

أجرى االختبار القبلي ألفراد اموعة التجريبية قبل إجراء التعليم          -2
 الكتابة العربيةباستخدام  مادة التعليم من قواعد اإلمالء يف تعليم 

قام الباحث باملالحظة املباشرة خالل التطبيق التجرييب يف تطـوير           -3
 حصـة   15مادة تعليم الكتابة العربية، وأثناء التعليم التجرييب يف         

 لقاءات وتساوي كل حصة واحدة أربعني دقيقـة،         9دراسية يف   
ولكل لقاء حصتان إالّ يف اللقاء الرابع واخلامس والسـابع فإـا            

 .م2009وذلك يف شهر مايو . رق حصة واحدةتستغ
بعد االنتهاء من التعليم التجرييب قام الباحث باالختبـار البعـدي       -4

(Post-Test)    موعة الضابطةوانعقد هذا   .للمجموعة التجريبية وا
االختبار لدى أفراد اموعة من الطلبة للحصول علـى نتيجـة           

عاملـة بعـد عمليـة      التحصيل الدراسي اليت متثل تأثري إعطاء امل      
 التجريب

 وفيما يلي جدول األنشـطة امليدانيـة لربنـامج التعلـيم           
التجريبـي الذي قام به الباحث لدي اموعة التجريبية يف تلك          

  :املدرسة 

  )3،1(اجلدول رقم 
  لتنمية مهارة الكتابة العربية) التطبيقي(برنامج التعليم التجرييب 



 
 

  األنشطة  الوقت  اللقاءات
  السبت،يوم ) 1(

  االختبار القبلي   دقيقة80  2009 مايو 2

  يوم االثنني،) 2(
  2009 مايو 4

  حصتان
  اهلمزة   ) دقيقة40× 2(

  يوم األربعاء) 3(
  2009 مايو 6

  حصتان
   اللينة األلف  ) دقيقة40× 2(

  يوم اخلميس،) 4(
  2009 مايو 14

  حصة واحدة
  احلروف اليت تزاد  ) دقيقة40(

  يوم السبت،) 5(
  2009و  ماي16

  حصة واحدة 
  احلروف اليت تنقص  )  دقيقة40(

  يوم األربعاء،) 6(
  2009 مايو 20

  حصتان
  الفصل والوصل  ) دقيقة40× 2 (

  يوم السبت،) 7(
  2009 مايو 23

  حصة واحدة
  هاء التأنيث وتاءه  ) دقيقة40 (

  يوم األربعاء،) 8(
  2009 مايو 27

  حصتان
  عالمات الترقيم  ) دقيقة40 ×2(

  وم السبت،ي)  9(
  2009 مايو 30

   دقيقة80
  االختبار البعدي  
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  الفصل الرابع
  تها ومناقشهاالبيانات وحتليل عرض

  
  

  عرض البيانات: أوال 

  حتليل البيانات ومناقشتها: ثانيا 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

   عرض البيانات- أوال

  الدراسيةوادعرض امل  -أ 

على أفراد اموعة  القواعد اإلمالئيةتخدام  العربية باسالكتابةمت تطبيق تعليم          
الصف األول مبدرسة دار املقيمني العالية من الطلبة يف ) عينة البحث(التجريبية 
 سبعمتّ التعليم التجريبـي يف لقد و.  بانتني- تاجنريانج – بواران جايت –اإلسالمية 
  :مواد وهي

   "اهلمزة  " :  املادة األوىل  -1  
  "األلف اللينة : "   نية املادة الثا   -2

  
  رسم اهلمزة واأللف اللينة: القاعدة األوىل والثانية 

  ") غاية اإلميان "نقلت من مادة القراءة (
   :األمثلة 

 وكتبه ورسله  مبالئكته واحد ال شريك اهللا ونؤمنإله بأن اهللا نؤمن أنجيب 
  .تعاىلوباليوم اآلخر ونؤمن بالقدر، خريه وشره من اهللا 

  ية هذا اإلميان؟ ما غا
 هللا تعاىل، فال يقول املؤمن قوال وال يعمل عمال إال ابتغاء اإلخالص غايته اإلميان

  :نرى املؤمن كما يلي. مرضات اهللا
 .ال يقول املؤمن إال احلق، ألنه ال خيشى إال اهللا -1

 فَهو يٍءشوما أَنفَقْتم ِمن {:  يف سبيل اهللا، ألنه يؤمن بوعد اهللاأموالهينفق املؤمن  -2
ناِزِقيالر ريخ وهو ِلفُهخوذلك كأيب بكر الصديق الذي تصدق جبميع أمواله . }ي

أَبقَيت لَهم اَهللا : (قال) وما أَبقَيت ألَِهِلك وولَِدك؟: ( النيبفسألهيف غزوة تبوك 
لَهوسرو.( 



 
 

 وال شكورا وإمنا جياهد يف جزاءجياهد املؤمن يف سبيل اهللا، وال يريد من ذلك  -3
من جاهد ِلتكُونَ : (ففي حديث الرسول. سبيل اهللا ليحمل هداية اهللا إىل الناس
 ).كَِلمةُ اِهللا ِهي اْلعلْيا فَهو ِفي سِبيِل اِهللا

هكذا فإن . ، ألنه يبتغي مرضات اهللالسيئاتيعمل املؤمن الصاحلات وجيتنب  -4
قال .  اخلريات وال يريدون من ذلك جزاء وال شكورااملؤمنني يسارعون يف

والَِّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وِجلةٌ . والَِّذين هم ِبربِهم الَ يشِركُونَ{: تعاىل
  ). 61-59املؤمنون (} أُولِئك يساِرعونَ ِفي اْخلَيراِت. أَنهم ِإلَى ربِهم راِجعونَ

  
 :1القاعدة 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 .حرف خمصوص يقبل احلركة ؛ خبالف األلف اليت ال تقبل احلركات : )أو األلف اليابسة(اهلمزة 

) حرف أو كلمة(كتب دائما مع األلف، سواء أبتِديء ا، أم سبقت بشيء ت : اهلمزة األولية  - أ
وتكون حتتها . أن، أموال، فسأله: ، وتكون فوق األلف إن كانت مفتوحة أو مضمومة، مثل 

 . إله، اإلميان، اإلخالص: إن كانت مكسورة، مثل 

يء، جزء، سوء، ش:  تكتب منفردة إذا وقعت بعد ساكن وبعد مد، مثل : اهلمزة املتطرفة - ب
على (، )خطأ، قرأ: على األلف، مثل (وتكتب على حرف جمانس حلركة ما قبلها . جاء، شاء
 ).امرؤ، يؤ: على الواو، مثل (، )هادئ، مبادئ: الياء، مثل 

إذا كانت مفتوحة، وما ) 1 : تكتب على األلف يف حاالت ثالث -1:  اهلمزة الوسطية  - ج
قرأت، : إذا كانت ساكنة، وما قبلها مفتوح، مثل ) 2. سأل، يبدآن: قبلها مفتوح، مثل 

 تكتب على الواو -2. قرآن، نشأَه: إذا كانت مفتوحة، وما قبلها ساكن، مثل ) 3. يأخذ
إذا كانت ) 2. شؤون، رؤوس: إذا كانت مضمومة وما قبلها ضمة ) 1 :يف حاالت مخس 

. سؤال، فؤاد: وحة وما قبلها ضمةإذا كانت مفت) 3. رؤوف، ميلؤه: مضمومة وما قبلها فتحة
: إذا كانت مضمومة وما قبلها ساكن) 5. املؤمن، لؤلؤ: إذا كانت ساكنة وما قبلها ضمة) 4

إذا ) 2. رئة، جئت: إذا كسر ما قبلها) 1 : تكتب على الياء يف حالتني -3. تشاؤم، جييؤون
نت مفتوحة وما قبلها إذا كا:  تكتب منفردة يف حالة واحدة-4. لئن، سئل: كانت مكسورة

    .تساَءل، مروَءة: حرف لني



 
 

   : 2القاعدة 
  
 
 
 
  
 
 
  

   "  احلروف اليت تزاد" :  املادة الثالثة  -3  
   "تنقص حلروف اليت ا: "   املادة الرابعة  -4  
  "الفصل والوصل : "    املادة اخلامسة-5  

  
  : القاعدة الثالثة والرابعة واخلامسة 
  صل والوصلاحلروف اليت تزاد واحلروف اليت تنقص والف

  ")العقيدة والعبادات يف القرآن"نقلت من موضوع مادة القراءة (
  

  : األمثلة 
أرسل اهللا حممدا ص م إىل الناس يف وقت فسدت فيه عقيدم بالشرك وعبادة              
األصنام وفسدت فيه أخالقهم واحتاج إىل هدى من اهللا فـأنزل اهللا إىل حممـد ص م         

  . القرآن الكرمي
يا أيهـا النـاس   {: قيدة الصحيحة يف كثري من آياته، منها دعا القرآن إىل الع  

الذي جعـل لكـم     . اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون        
األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم       

  : وترسم األلف اللينة فيما يأيت. هي اليت ال تقبل احلركة: األلف اللينة 
إال إذا حدث اشتباه . اهتدى، مصطفى: كتبت ياء مثل: إذا كانت األلف اللينة رابعة فأكثر   - أ

 ).فعل(، و حييا )اسم(حيىي : مثل االسم بالفعل، فإنه تكتب يف االسم ياء ويف الفعل ألفا، 

ينظر يف أصلها، فإن كان أصلها واوا كتبت :  إذا كانت األلف اللينة ثالثة يف فعل أو اسم  - ب
، و )فعل بفتح اهلاء(هدى : وإن كان أصلها ياء كتبت ياء، مثل . دعا، عصا، رجا : ألفا، مثل
  ) .  اسم بضم اهلاء( هدى 



 
 

 هاتني اآليتني   دعا القرآن يف  ). 22-21البقرة   (}فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون     
  .إىل اإلميان بوحدانية اهللا، وإىل عبادته، ألنه هو اخلالق العظيم

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمـون  . ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني    {
والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل مـن قبلـك           . الصالة ومما رزقناهم ينفقون   

رسول مبا أنـزل إليـه مـن ربـه          آمن ال  {)4-2البقرة  (} وباآلخرة هم يوقنون  
إن إلينا إيـام    {) 285البقرة  (} واملؤمنون، كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله      

دعا القرآن يف هذه اآليـات إىل اإلميـان         ). 26-25الغاشية   (}مث إن علينا حسام   
  . بكتب اهللا وبرسله ومالئكته وباليوم اآلخر

وقد أمر اهللا ـا يف  . والزكاة واحلجمثل الصالة والصوم : وأما العبادات فهي  
وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعـوا مـع        {: قال تعاىل   . كثري من آياته الكرمية   

  ).43البقرة (} الراكعني
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم             {

 }تطاع إليه سبيال  وهللا على الناس حج البيت من اس      {) 183البقرة  (} لعلكم تتقون 
  ). 97آل عمران (

ويف القرآن آيات تتعلّق بأمور الزواج والطالق واملـرياث واملـال، وبـأمور             
  .واآليات اليت تتعلّق ذه األمور كثرية ال حنتاج إىل ذكرها هنا. القصاص واحلدود

  
  
  
  
  
  
  



 
 

   : 3القاعدة 
  
    

  
  
  
  
  

   : 4القاعدة 
  

   :4القاعدة 
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  .لف والواوأشهرها األ: احلروف اليت تزاد 
  زيادة األلف -1

 .مفردة، أو مركبة كخمسمائة وتسعمائة) مائة(تزاد األلف وسطا يف كلمة   - أ

يف آخر بيت ) 2. خرجوا ، واذهبوا : بعد واو اجلماعة، مثل) 1: وتزاد طرفا يف موضعني   - ب
لوشِك البني أم خنِت * قفي نسألِك هل أحدثت صرما : الشعر إذا كانت لإلطالق، مثل 

 . األمينا

 زيادة الواو  -2

 .أوالء ، أولئك ، أولو ، أويل ، أوالت : تزاد الواو وسطا مثل   - أ

بعد ميم اجلمع اليت أُشِبعت ) 2. حنو كلمة عمرو ) 1: تزاد الواو طرفا يف موضعني  - ب
 .  إليكُمو وعليكُمو : ضمتها حنو 

  األلف ، أل ، الواو ، الياء ، النون: احلروف اليت تنقص أشهرها 
عيسى بن مرمي، مرمي بنة عمران، يا بن الذي دان له املشرقان، بسم اهللا : لف، حنو نقص األ  - أ

  .الرمحن الرحيم 
 .أصغيت للَّحن اجلميل، للَّذان فعال اخلري مستحقّان لإلكرام:  نقص أل، حنو  - ب

 .داود، طاوس، هاون، ناوس: نقص الواو، حنو   - ج

 . الداعي، التالق يف التالقياملتعال يف املتعايل، الداع يف : نقص الياء، حنو   - د

 .   مما، ممن، إالّ تنصروه فقد نصره اهللا، ِلئَالَّ يعلم أهلُ الكتاب: نقص النون، حنو   - ه

 الفصل والوصل 

القاعدة أن ما صح االبتداء به والوقف عليه فُِصل، وما ال فال، فيفصل االسم الظاهر من الضمري 
ِإن هم إالّ : مساً كان أو فعالً ، أو حرفاً زائداً على حرٍف، حنو املنفصل، ويفصل كالمها مما عداه ا

  .كاألنعام بل هم أضلّ
كَتبت، ِكتابك، أربعمائة، ِحينِئٍذ، عمن : بناًء على القاعدة السابقة جيب وصل دون ذالك، حنو 

   تسأَل؟



 
 

  "ه ءهاء التأنيث وتا: "    املادة السادسة-6  
  "عالمات الترقيم : "    املادة السابعة-7  

  
  هاء التأنيث وتاءه وعالمات الترقيم: القاعدة السادسة والسابعة 

  ")احلديث الشريف"نقلت من مادة القراءة (
  :األمثلة 

واحلـديث  . مد بلسان عريب مـبني     كالم اهللا الذي نزل على النيب حم        :القرآن الكرمي 
   .كالم رسول اهللا وأفعاله: الشريف 
 الصحابة إلينا أحاديث الرسول ص م ؟ أحاديث الرسول رواها           وصلتكيف    

:  هـم    ،وأشهر احملدثني ستة  . ، مثّ رواها لنا احملدثون    والصحابيات الرسول   وزوجات
وقد روى هـؤالء    . رمذي وابن ماجة  اإلمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والت      

  .احملدثون األحاديث بدقة وأمانة
   ما رواه الرسول عن اهللا، ولفظه من عند الرسول : واحلديث القدسي .  
من القرآن الكرمي، يتعبد بتالوا وتنفعه      آيات  وجيب على كل مسلم أن حيفظ         

النبوية الـيت تنفعـه يف   يف صالته وحياته، وجيب عليه أيضا أن يتعلّم بعض األحاديث       
  . دينهمعرفة

والقرآن الكرمي واحلديث الشريف يكونان أساس الشريعة اإلسالمية، منـهما            
ومها أيضا يكونان أسـاس العقيـدة   . يأخذ العلماء الدليل على كلّ األحكام الشرعية   

  يتعلّمون دروسا مـن    اإلسالميةواإلميان والعمل الصاحل، لذلك فالطالب يف املدارس        
  .القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وكذلك الطالبات

: خطب النيب ص م خطبة الوداع يف عرفات وقال فيهـا       .. ويف حجة الوداع      
    )إني تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلّوا أبدا، كتاب اهللا وسنيت(
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 هاء التأنيث وتاءه

عه الصرف مع العلمية، أو جاء فريقا بني مذكر هاء التأنيث هي احلرف الذي اختص باالسم ومن )1
فاطمة، امرأة، : األمساء ومؤنثها حبسب األصل، وحترك وانفتح ما قبله حقيقةً أو تقديراً، حنو 

امرأته، : ومن عالماا أن تبدل يف الوقف هاًء وترسم مربوطةً مامل تضف لضمٍري، حنو . قناة
  .كراستها

بنت، أُخت، مسِلمات، : متها أن يوقف عليها بلفظها وال تبدل هاًء، حنو وأما تاء التأنيث فعال )2
الَت ،تبر ،تِبئْس ،ب مجيعها بالتاء املبسوطة. ِثقَات، قالَتكتوت   . 

 عالمات الترقيم

هي عالمات واقعة بني أجزاء الكالم املكتوب لتمييز بعضه عن بعض أو لتنويع الصوت عند قراءته، 
، وهي تدلّ على متام معىن اجلملة ولذلك توضع بعد اية اجلملة اليت متّ (.)  الوقفة أو النقطة - أ:ي وه

 ، وتدلّ على فصل بعض أجزاء الكالم عن بعض ليقف )،( الفصلة أو الفاصلة أو الشولة -ب. معناها
على فصل اجلمل ليقف  ، وهي تدل )؛( الفصلة أو الفاصلة املنقوطة -ج. عندها القارىء وقفة قصرية 

 ، (:) النقطتان اللتان فوق بعضها -د. عندها القارىء وقفة أطول من وقفة الفصلة اليت بدون النقطة
 ، وهي تدل على االستفهام وتضع بعد مجلة )؟ (  عالمة االستفهام -هـ. تدالن على التوضيح والتبني

 عالمة التعجب أو التأثر أو االنفعال -و .االستفهام، سواء أكانت أداة االستفهام مذكورة أم حمذوفة

 ، وهي تدل على التعجب والتأثر، وتوضع بعد اجلمل اليت تعرب عن االنفعاالت النفسية عموما (!)
، ومها يدالن ـ ... أو ـ ( )  القوسان أو الشرطتان -ز.  كالتعجب والفرح واحلزن واالستغاثة
 ، وهي تدل على نص الكالم غري ( "  " )صيص  عالمة التن-ح. عموما على كالم دخيل أو معترض

  .  ، وهي توضع بعد العدد رقما أو لفظا يف أول السطر )-(  الشرطة أو الوصلة -ط. املؤلف



 
 

 لكل مادة من املواد املدروسة مع األنشطة التعليمية ابةالكت عملية تعليم أجريتو  
 تعني املدرس على تقومي كل من أفراد القواعد وهذه .القواعد اإلمالئيةباستخدام 

  . أو للطلبة يف اموعةالكتابةالطلبة يف مهارة 
 لدى الرسم الكتايب ميكن استخدامها ملراقبة القواعدباإلضافة إىل ذلك، أن هذه   
 الذايت حينما الرسم داخل أو خارج الفصل، كما أا تعينهم على مراقبة الطلبة

  . املواد األخرى دون املواد الدراسيةلكتابة الكتابةيريدون أن يقوموا بعملية 

  :التايليف اجلدول اليت تتمثل يب ـعملية التعليم التجريوفيما يلي   

  )1،4( رقم دولاجل
   القواعد اإلمالئيةباستخدام  العربيةلكتابة ا يف تعليم )التطبيق (عملية التجربة

 النقاط

 اللقاء األول 

  )2009-5-2، السبتيوم (
  ) دقيقة 80 (االختبار القبلي

  اللقاء الثاين
 )2009-5-4، االثننييوم (

  تعليم رسم اهلمزة 
  ) دقيقة 40 ×2 (

  
  التمهيد
  

قام الباحث أو املدرس بالتمهيد هلذا اللقاء       
  :واستغرقه كما يلي. حوايل عشر دقائق

قام املدرس بالتحية والسـالم علـى        -1
  .الطلبة

 .سأل املدرس الطلبة أحواهلم -2
  .التعارف بني املدرس و الطلبة -3
أخرب املدرس الطالب بالنشاطات اليت      -4

 .سيقومون ا
أخرب املدرس الطالب بأن هذا اللقاء       -5

  سيقومون فيه باختبار قبلي
  

للقاء قام الباحث أو املدرس بالتمهيد هلذا ا      
 :ويستغرقه كما يلي. حوايل مخس دقائق

  .قام املدرس بالتحية والسالم -1
 .سأل املدرس أحواهلم -2
  .فتش املدرس حضور الطالب -3
أخرب املدرس الطالب بأن املوضوع يف       -4

 ".رسم اهلمزة "هذا اللقاء هو 
  

/ املسـموع    اإلمـالء  إلقاء مـادة       -أبدأ املدرس بتقـدمي أوراق األسـئلة        -1   األنشطة



 
 

  

 النقاط

  اللقاء الثالث
 )2009-5-6، األربعاءيوم (

  تعليم األلف اللينة
  دقيقة) 40× 2(

  الرابعاللقاء 
 )2009-5-14، اخلميسيوم (

  تعليم احلروف اليت تزاد
  دقيقة) 40 (

  التمهيد
  

ذا اللقاء حـوايل   قام الباحث بالتمهيد هل   
 :ويستغرقه كما يلي. مخس دقائق

  .قام املدرس بالتحية والسالم -1
 .سأل املدرس أحواهلم -2
  .فتش املدرس حضور الطالب -3

أخرب املدرس الطالب بأن املوضـوع يف       
  ".األلف اللينة"هذا اللقاء هو 

قام الباحث بالتمهيد هلذا اللقاء حوايل مخس       
 :ويستغرقه كما يلي. دقائق

  .درس بالتحية والسالمقام امل -1
 .سأل املدرس أحواهلم -2
  .فتش املدرس حضور الطالب -3

أخرب املدرس الطالب بأن املوضوع يف هـذا        
  ".احلروف اليت تزاد"اللقاء هو 

وطلب من الطالب أن يستعدوا كتابة      
  .عة اإلمالئيةالقط

 ،قرأ املدرس كل مقطع ويعيده مرتني      -2
) 70(ويستغرق الوقت ليكتبوهـا     

 .دقيقة
طلب املدرس  من الطلبة مجع أوراق        -3

  األجوبة من الطالب 
  

 :دقيقة) 25(االختباري 

 عرض القطعة اإلمالئية املختارة -1

توضيح كلماا الصعبة معـىن      -2
  وكتابة 

) 25 (تدريس القاعـدة اإلمالئيـة     -ب
  :دقيقة

  شرح اهلمزة األولية -1
 شرح اهلمزة املتطرفة -2

  شرح اهلمزة الوسطية  -3
إمالء القطعة بإناة ووضـوح ليكتـب         -  التقومي

ــة   ــاترهم اخلاص ــالب يف دف الط
  ).دقيقة(20

  االختتام
  مخس دقائق

 وعظ املدرس الطالب ودعاهم ليكونوا  -1
  .شبابا مطيعني

  .س الطالب بتحية اإلسالم ودع املدر-2
  

  مجع الدفاتر -1
  .ودع املدرس الطالب بتحية اإلسالم -2
  



 
 

/ املسـموع    اإلمـالء  إلقاء مادة      -أ  األنشطة
 :دقيقة) 25(االختباري 

 عرض القطعة اإلمالئية املختارة -1

توضيح كلماا الصعبة معـىن      -2
  كتابة و

) 25 (تدريس القاعدة اإلمالئيـة    -ب
  :دقيقة

  تعريف األلف اللينة -1
 األلف اللينة وسطاشرح  -2

  األلف اللينة طرفاشرح  -3

االختباري / املسموع  اإلمالء إلقاء مادة  -أ
 :ائقدق) 10(

 عرض القطعة اإلمالئية املختارة -1

توضيح كلماا الصـعبة معـىن       -2
  وكتابة 

  :ائقدق) 10( تدريس القاعدة اإلمالئية -ب
  أشهر احلروف اليت تزاد -1
 زيادة األلف -2

   زيادة الواو -3

إمالء القطعة بإنـاة ووضـوح ليكتـب       التقومي
  .) دقيقة(20 الطالب يف دفاترهم اخلاصة

إمالء القطعة بإناة ووضوح ليكتب الطالب يف       
  .)ائق دق(10 دفاترهم اخلاصة

  االختتام

  مخس دقائق

  رة كتابة الطالب للقطعة على السبو-1
ــة -2 ــدرس الطــالب بتحي  ودع امل

  .اإلسالم

   كتابة الطالب للقطعة على السبورة-1
  . ودع املدرس الطالب بتحية اإلسالم-2
    

 النقاط

  اخلامساللقاء 
 )2009-5-16، السبتيوم (

  احلروف اليت تنقص
  دقيقة) 40(

  السادساللقاء 
 )2009-5-20، األربعاءيوم (

  تعليم الفصل والوصل
  قة دقي) 40× 2(

  التمهيد
  

قام الباحث بالتمهيد هلذا اللقاء حـوايل       
 :ويستغرقه كما يلي. مخس دقائق

  .قام املدرس بالتحية والسالم -1
 .سأل املدرس أحواهلم -2
  .فتش املدرس حضور الطالب -3

أخرب املدرس الطالب بأن املوضـوع يف       
  ".احلروف اليت تنقص"هذا اللقاء هو 

ايل مخس  قام الباحث بالتمهيد هلذا اللقاء حو     
 :ويستغرقه كما يلي. دقائق

  .قام املدرس بالتحية والسالم -1
 .سأل املدرس أحواهلم -2
  .فتش املدرس حضور الطالب -3

أخرب املدرس الطالب بأن املوضوع يف هـذا        
  ".الفصل والوصل"اللقاء هو 

/ املسـموع    اإلمـالء  إلقاء مادة      -أ  األنشطة
 :ائق دق) 10(االختباري 

 املختارةعرض القطعة اإلمالئية  -1

توضيح كلماا الصـعبة معـىن     -2

/ املســموع  اإلمــالء إلقــاء مــادة  -أ
 : دقيقة) 25(االختباري 

 تارةعرض القطعة اإلمالئية املخ  -1

  توضيح كلماا الصـعبة معـىن        -2



 
 

  وكتابة 
) 10 (تدريس القاعدة اإلمالئيـة    -ب

  :ائقدق
   أشهر احلروف اليت تنقص -1
أوال، وسـطا،   ( نقص األلـف     -2

 )آخرا
 الواو نقص نقص أل، -3

  نقص الياء، نقص النون -4

  وكتابة 
  :دقيقة) 25 (تدريس القاعدة اإلمالئية -ب

  تعريف الفصل -1
 تعريف الوصل -2

 احلروف املنفصلة -3

   احلروف املتصلة -4

إمالء القطعة بإناة ووضوح ليكتب الطالب    التقومي
  .)دقائق  (10 يف دفاترهم اخلاصة

إمالء القطعة بإناة ووضوح ليكتب الطالب يف       
  .)دقيقة  (20 دفاترهم اخلاصة

  االختتام

  مخس دقائق

   مجع الدفاتر-1
  .بإلقاء السالم ودع املدرس الطالب -2

   كتابة الطالب للقطعة على السبورة-1
  . ودع املدرس الطالب بتحية اإلسالم-2
  

  

 النقاط

  السابعاللقاء
 )2009-5-23، السبتيوم (

  هاء التأنيث وتاءه
  دقيقة) 40(

  منالثااللقاء 
 )2009-5-27، األربعاءيوم (

  تعليم عالمات الترقيم
  دقيقة ) 40× 2(

  التمهيد
  

قام الباحث بالتمهيد هلذا اللقـاء حـوايل     
 :ويستغرقه كما يلي. مخس دقائق

  .قام املدرس بالتحية والسالم -1
 .سأل املدرس أحواهلم -2
  .فتش املدرس حضور الطالب -3

أخرب املدرس الطالب بأن املوضوع يف هذا       
  ".هاء التأنيث وتاءه"قاء هو الل

قام الباحث بالتمهيد هلذا اللقـاء حـوايل       
 :ويستغرقه كما يلي. مخس دقائق

  .قام املدرس بالتحية والسالم -1
 .سأل املدرس أحواهلم -2
  .فتش املدرس حضور الطالب -3

أخرب املدرس الطالب بأن املوضوع يف هذا       
  ".األلف اللينة"اللقاء هو 

/ املسـموع    اإلمـالء  إلقاء مـادة       -أ  األنشطة
 :ائقدق) 10(االختباري 

 عرض القطعة اإلمالئية املختارة -1

/ املسـموع    اإلمـالء  إلقاء مـادة       -أ
 :يقةدق) 25(االختباري 

 مالئية املختارةعرض القطعة اإل -1



 
 

توضيح كلماا الصـعبة معـىن       -2
  وكتابة 

) 10( تدريس القاعدة اإلمالئيـة      -ب
 :دقائق

  تعريف هاء التأنيث وتاء التأنيث -1
  عالماماشرح  -2

توضيح كلماا الصـعبة معـىن       -2
  وكتابة 

) 25 (تدريس القاعـدة اإلمالئيـة     -ب
  :يقة دق
  التعريف بعالمات الترقيم -1
  أنواع عالمات الترقيم ومواضعها -2

إمالء القطعة بإناة ووضوح ليكتب الطالب        التقومي
  .)دقائق(10 يف دفاترهم اخلاصة

ب إمالء القطعة بإناة ووضوح ليكتب الطال     
  .)يقة دق(20 يف دفاترهم اخلاصة

  االختتام

  مخس دقائق

   كتابة الطالب للقطعة على السبورة-1
  . ودع املدرس الطالب بتحية اإلسالم-2

   مجع دفاتر الطالب-1
  .بإلقاء السالم ودع املدرس الطالب -2
  

  

 النقاط

  التاسعاللقاء 
 )2009-5-30، السبتيوم (

  االختبار البعدي
  دقيقة) 80(

  لتمهيدا
  

قام الباحث أو املدرس بالتمهيد هلذا اللقاء       
  :واستغرقه كما يلي. حوايل عشر دقائق

قام املدرس بالتحية والسـالم علـى        -1
  .الطلبة

 .سأل املدرس الطلبة أحواهلم -2
  .التعارف بني املدرس و الطلبة -3
أخرب املدرس الطالب بالنشاطات اليت      -4

 .سيقومون ا
لقـاء  أخرب املدرس الطالب بأن هذا ال    -5

  بعديسيقومون فيه باختبار 
  

بدأ املدرس بتقـدمي أوراق األسـئلة        -1  األنشطة



 
 

وطلب من الطالب أن يستعدوا كتابة      
  .القطعة اإلمالئية

قرأ املدرس كل مقطع ويعيده مرتني،       -2
) 70(ويستغرق الوقـت ليكتبوهـا      

 .دقيقة
طلب املدرس  من الطلبة مجع أوراق        -3

  األجوبة من الطالب 

  -  التقومي

  ختتاماال

  مخس دقائق

 وعظ املـدرس الطـالب ودعـاهم        -1
  .ليكونوا شبابا مطيعني

  . ودع املدرس الطالب بتحية اإلسالم-2

ـ يف تعليم ال  " القواعد اإلمالئية "وبعد أن متّ القيام بالتطبيق على استخدام           ة كتاب
، قـام الباحـث     )عينـة البحـث    (مدرسة دار املقيمني العالية   العربية لدى الطلبة يف     

مع استخدام أداة االختبار اليت وضعها الباحـث       ) االختبار البعدي (باختبارهم النهائي   
  .نفسـه
وحيتوى هذا االختبار املواد الدراسية اليت اختارها الباحث قبل التطبيق، وكذلك             

" القواعد اإلمالئية " العربية اليت يراد حتقيقها من خالل استخدام         الكتابةأهداف تعليم   
  : احلصول عليه من هذا االختبار فيما يليوهذا ما يراد

  قياس قدرة الطلبة على الكتابة الصحيحة  )1
  قياس قدرة الطلبة على استخدام القواعد اإلمالئية  )2 

  
  
  



 
 

  عرض النتائج الدراسية  - ب
ويف الدراسة امليدانية اليت قام ا الباحث يف مدرسة دار املقيمني العالية 

 بانتني قد حصل على تطبيق استخدام القواعد -انج تاجنري- اإلسالمية، بواران جايت
ويف تطبيقها قدم الباحث الفرض األول أن استخدامها فعال . اإلمالئية لدى الطالب

والحتجاج هذا الفرض، مجع الباحث البيانات من نتيجة . يف تعليم الطالب الكتابة
 15من  )ق القواعدبعد تطبي(واالختبار البعدي ) قبل تطبيق القواعد(االختبار القبلي 

طالبا يف اموعة التجريبية، ومجع أيضا البيانات مقارنة من نتيجة االختبار القبلي 
ونتيجة هذين االختبارين حتسب بقيمة .  طالبا يف اموعة الضابطة15والبعدي من 

وإذا كانت النتيجة تساوي أو أكرب من قيمة ت املوجودة يف اجلدول عند مستوى . ت
وهذه البيانات مكتوبة يف .  فاستخدام هذه القواعد اإلمالئية فعال% 1 و % 5الداللة 

  :اجلدول اآليت
 

  )2،4(   جدول  
  االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف    درجة الطالب

  االختبار البعدي  االختبار القبلي  أمساء الطالب  النمرة
  85  80 ديانا أفريانيت  1

  70  55 إئيس سومانيت  2

  85  75 حياة املسلمة  3

  90  80 حممد وحيودي  4

  75  60 دينا رشديانا  5

  85  70 رتنا   6

  80  75 حسن اخلامتة  7

  80  65 رينا سيلفيانا   8



 
 

  90  70 ديوي إندروايت   9

  70  55 دوي سورياين  10

  85  75 نور يايت  11

  70  55 عمران رشدي  12

  70  60 مومون شريفة   13

  85  70 حممد فردوس  14

  90  80 ليلي إندي إراوان  15

  
  )3،4(جدول   

    االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  درجة الطالب يف
  االختبار البعدي  االختبار القبلي  أمساء الطالب  النمرة
  65  65 ليندى كارتيكا  1

  60  55 شرحت الفوزية  2

  70  75 حممد رضوان  3

  60  55 سييت نور حسنة  4

  70  80 جنةسييت نور   5

  70  65 سييت رملة  6

  65  60 سري أرنيلى  7

  60  55 ويسنو أغوس ستيا،ن  8

  80  75 عطيقة  9

  65  60  جريي أمري حمممود  10

  60  70  إروين ستيادي  11

  65  65  سونينجسيح  12



 
 

  80  70  ديدي أسودي  13

  60  60  ديدي سفريادي  14

  50  50  ألفني فوزي  15

  
 الطالب يف كل جمموعة يف  درجة للباحثاتضحمن اجلدولني السابقني قد 

ولكن، السؤال األساسي الذي يطلب منه  الباحث . االختبار القبلي والبعدي
للقضاء عليه هل الفرض السابق صادق لصدق البيانات أم غري صادق لعدم 

  .ولتأكيد كلها، يقوم الباحث بتحليل البيانات كما يأيت من بعد. صدق البيانات

  بيانعرض نتائج االست  - ج

وفيما يلى نتائج البيانات من أجوبة االستفتاء الذي وزعه الباحث لدى أفـراد               
وبنود . للحـصول على آرائهم يف هذا األسلوب التعليمي      ) اموعة التجريبية (الطلبة  

القواعـد  " العربية باستخدام    الكتابةاألسئلة حتتوى ما يتعلق بآرائهم بعد تطبيق تعليم         
، وهـي   باملواد املعـدة  اليت عرضها الباحث تقتصر على ما يتعلق         واألجوبة   "اإلمالئية
، وأمهية استخـدام لكتابة القطعة اإلمالئية صحيحة   ، وضع األسئلة    تعلّم العربية تنشيط  

  .الكتابة يف عملية القواعد اإلمالئية

وكل هذه األجوبة مـن     . ايل يوضح آرائهم فيما يتعلق ذه القواعد      والبيان الت   
ـ ه القواعـد     العربية ذ  الكتابةتصبح مؤشرة ملالئمة عملية تعليم      االستفتاء    ةاملقترح

  :يان األجوبة من االستفتاء ما يليوهذا ب. لديهم

  )4،4(اجلدول رقم 
  القواعد اإلمالئيةاألجوبة من االستفتاء لدى الطلبة حول 

   العربية الكتابةواستخدامها يف عملية تعليم 



 
 

عدد   حمتوى األسئلة  رقم  أجوبة
  اموع  ال  نعم  ةالعين

تعلّـم قواعـد    هل ترغـب يف       -1
  15  0  15  15  ؟اإلمالء

  100  0  100  النسبة املئوية

 تعلّم قواعد اإلمالء  هل من خالل      -2
  15  1  14  15  الكتابة؟يساعدكم على 

  100  66,67  93,33  النسبة املئوية

3-  
  

 كتابـة القطعـة اإلمالئيـة     هل  
حة الكتابة الصحي تساعدكم على   

عند املواد املقـررة يف الكتـاب       
  املدرسي؟

15  11  4  15  

  100  26,67  73,33    النسبة املئوية

4-  
استخدام هذه القواعد املقتـرحة    
تساعدكم على رسم احلـروف     
  والكلمات رمسا صحيحا سريعا؟

15  15  0  15  

  100  0  100  النسبة املئوية

 القواعد اإلمالئية يزودكم متعلّ  -5
  15  5  10  15  ألفاظ جديدة؟بأفكار ومعان و

  100  33,33  66,67  النسبة املئوية

علم اإلمالء يقـوي حاسـتيكم      ت  -6
  15  0  15  15  السمع والبصر؟ 

  100  0  100  النسبة املئوية

هل استخدام قواعـد اإلمـالء        -7
  15  2  13  15  يعودكم النظام والدقة والنظافة ؟
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  100  13,33  86,67  النسبة املئوية

8-  
هـذه القواعـد    ام  هل اسـتخد  

عـل  جتتمكن مـن أن     ت املقترحة
  . تكون فعالةكتابةعملية ال

15  12  3  15  

  100  20  80    النسبة املئوية
  

  حتليل البيانات ومناقشتها -ثانيا

قد توصل الباحث إىل حتليل البيانات بتحليل نتيجة االختبار القبلي والبعـدي               
كالمهـا  . ة بني هاتني اموعتني   للمجموعة التجريبية والضابطة، وحتليل املقارن    

  .  لغرض نيل البيانات الصادقة

  :مث بدأ الباحث بعملية التحليل مشتركا خبطوات تالية

  .حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة -1
ملعرفة التأثري بني املتغري التجرييب والناتج، حلل الباحث نتيجة االختبار 

  :    والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة برعاية  اخلطوات اآلتيةالقبلي 
مرسومة (القبلي  بني نتيجة االختبار) Dمرسوم بعالمة (معرفة الفرق ) 1

 :لكل جمموعة) yمرسومة بعالمة (البعدي  ونتيجة االختبار) xبعالمة 
D= x–y   

  .D∑مجع الفرق حىت تنال ) 2
  : بالرمز )MDبعالمة مرسوم (معرفة متوسط الفرق ) 3
    درجة ثانية للفرق مث جتمع حىت تنال ارتقاء) 4

 : بالرمز) SDDمرسوم بعالمة (معرفة االحنراف املعياري من الفرق  )1

  
  

∑ 2D
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من متوسط الفرق وهو) Standard Error(معرفة اخلطأ املعياري  )2
DMSE 

 : بالرمز

  
  :  باستخدام الرمزt0معرفة  )3

  
  )5،4( جدول 

              حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  اموعة التجربية

  االختبار

  )y(  )D = x-y(البعدي   )x(القبلي   )N(الطالب 

  
  
( )22 yxD −=  
  

1 80  85  -5  25 
2 55  70  -15  225 
3 75  85  -10  100 
4 80  90  -10  100 
5 60  75  -15 225 
6 70  85  -15 225 
7 80  80  0  0 
8 65  80  -15  225 
9 70  90  -20  400 
10 55  70  -15  225 
11 75  85  -10  100 
12 55  70  -15  225 
13 60  70  -10  100 
14 70  85  -15  225 
15 80  90  -10  100 

15=N  1030∑ =x  1210∑ =y  -180∑ =D  
-12=DM  

2500=∑ 2D  

  

   D2 = 2500∑ و D =  -180∑أن  من اجلدول السابق اتضح للباحث
  : مث حسب هو االحنراف املعياري من الفرق بالرمز MD = -12و 
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 −−=DSD  

760,466,22 ==  
  : مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز
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272,1

741,3
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  :  باستخدام الرمزt0مث حسب 
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 يف العدد ليست عالمة احلساب، وإمنا هي        (-)إن عالمة النقص    : املالحظة(

  ).عالمة الفرق بني العددين
من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرمـوز أن متوسـط             

 ، واالحنـراف    12- بني االختبار القبلـي والبعـدي هـو          (MD)الفرق  
 ، وقيمة ت 1,272 هو (SEMD)، واخلطأ املعياري 4,760هو    (SDD)ارياملعي
(t0)   مث حسب الباحث      .   9,433- هوdf  بـالرمز  :df=N-1 أن جـد وو  

df=15-1=14     يرجع إىل قيمة     14  مث العدد t     املوجودة يف اجلدول املعتـرب  .
 تـدل   %5 املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة        tوقد اتضح أن قيمة     



 
 

، فعرف الباحث أن    2,98 تدل العدد    %1وعند مستوى الداللة     2,14دد  الع
  (2,98 <9,433 > 2,14).  املوجودة يف اجلدول t أكرب من قيمة t0قيمة 

لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم من قبل هـو            
الفرق بني نتيجة االختبـار القبلـي والبعـدي         وجود  واملعىن أن   . مقبول

جموعة التجريبية بعد جتريب استخدام القواعد اإلمالئية هـو فـرق           للم
وبعبارة أخرى أن استخدام القواعد . حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري التجرييب

  .اإلمالئية دلت فعاليتها الظاهرة
  )6،4(             جدول 

              حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
  ة الضابطةاموع

الطالب   االختبار
)N(   القبلي)x(   البعدي)y(  

)D = x-y(  ( )22 yxD −=

  
1  65  65  0  0 
2  55  60  -5  25 
3  75  70  +5  25 
4  55  60  -5  0 
5  80  70  +10  100 
6  65  70  -5  25 
7  60  65  -5  25 
8  60  60  0  0 
9  75  80  -5  25 
10  60  65  -5  25 
11  70  60  +10  100 
12  65  65  0  0 
13  70  80  -10  100 
14  60  60  0  0 
15  50  50  0  0 

N=15   ∑x = 965   ∑y = 980 
∑D = -40  

-2,66=DM  
450∑ =2D  

  



 
 

 و   D2 = 450∑و  D = -40∑أن  من اجلدول السابق اتضح للباحث
MD = -2,66  مث حسب هو االحنراف املعياري من الفرق بالرمز : 

22
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  :مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز
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سـط  من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرمـوز أن متو           

 ، واالحنـراف    2,66- بني االختبار القبلـي والبعـدي هـو          (MD)الفرق  
 ، وقيمـة  1,279 هو (SEMD) ، واخلطأ املعياري 4,788هو    (SDD)املعياري

  أن جـد وو df=N-1:  بالرمز dfمث حسب الباحث      .  2,079- هو   (t0)ت  
df=15-1=14     يرجع إىل قيمة     14  مث العدد t     املوجودة يف اجلدول املعتـرب  .

 تـدل   %5 املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة        tوقد اتضح أن قيمة     



 
 

، فعرف الباحث أن    2,98 تدل العدد    %1 وعند مستوى الداللة     2,14العدد  
  (2,98 > 2,079< 2,14).  املوجودة يف اجلدول t أكرب من قيمة t0قيمة 

الفرق بني نتيجـة    أن وجود   لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخرية       
االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بعد تطبيق املدرس القواعـد          

وبعبارة أخـرى أن    . اإلمالئية هو فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري التابع        
  .استخدام القواعد اإلمالئية دلت فعاليتها الظاهرة

وها هي داللة الفرق بني امـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف نتيجـة              
  :                           القبلي والبعدي كما هي مرسومة يف اجلدول اآليتاالختبارين 

  
  )7،4(جدول 

            داللة الفرق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبارين القبلي والبعدي
  االختباران القبلي والبعدي

قيمة ت يف اجلدول 
وعة  عند مستوى الداللة

م
ا

  
متوسط 
  الفرق

االحنراف 
  املعياري

اخلطأ 
  املعياري

   تقيمة
(t0) 

  ف.د
(N-1) 

1 %  5 %  
  2,14 2,98 14  9,433  1,272  4,760 12-  التجريبية

  2,14  2,98  14  2,079  1,279 4,788  2,66-  الضابطة

 
 من كل جمموعة قد اتضح للباحث االختبار القبلي والبعدينظرا إىل نتيجة 

   حيث بلغت قيمة ت ية من كل جهةأن هناك فرق ذات داللة إحصائ

وهذان العددان .  للمجموعة الضابطة2,079للمجموعة التجريبية و 9,433
ذلك و  .%1 و %5  مستوى الداللةعنداجلدول يف أكرب من قيمة ت 

  . لصاحل درجات الطالب يف االختبارين القبلي والبعدي يف كل جمموعة
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 امـوعتني   على املقارنة بـني   للحصول  حتليل نتيجة االختبار البعدي      -2
  .التجريبية والضابطة

يف هذا التحليل اعتمد الباحث على نتيجة االختبار البعدي وحدها ألـا            
مقياس ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف اموعة التجريبية وتأثري املتغري التابع           

ختبار لال ) x1( وقبل أن حيللها رسم الباحث عالمة       . يف اموعة الضابطة  
لالختبار البعدي للمجموعـة    ) x2(البعدي للمجموعة التجربية، وعالمة     

  .الضابطة
  :مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلي

 : بالرمزx1معرفة متوسط  ) 1

  : بالرمزx2معرفة متوسط  ) 2
   x1 = x1 – M1:  بالرمز x1معرفة نتيجة  ) 3
     x2 = x2 – M2:  بالرمز x2معرفة نتيجة  ) 4

x1∑   مث جيمع وينال x1درجة ثانية   ارتقاء) 5
2  

x1∑   مث جيمع وينالx2درجة ثانية   ارتقاء) 6
2     

  :  بالرمزt0معرفة ) 7
  

  
 )4،8(جدول 

  حساب املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اموعتني التجربية والضابطة

  االختبار البعدي
  ط

)N(  

  التجريبية
)x1(  

  الضابطة
)x2(  

)x1(  )x2(  )x1
2(  )x2

2(  

1  85  65  4,34  -0,33  18,78  0,10  
2  70  60  -10,66  -5,33  113,63  28,40  
3  85  70  4,34  4,67  18,78  21,80  
4  90  60  9,34  -5,33  87,23  28,40  



 
 

5  75  70  -5,66  4,67  32.03  21,80  
6  85  70  4,34  4,67  18,78  21,80  
7  80  65  -0,66  -0,33  0,43  0,10  
8  80  60  -0,66  -5,33  0,43  28,40  
9  90  80  9,34  14,67  87,23  215,20  
10  70  65  -10,66  -0,33  113,63  0,10  
11  85  60  4,34  -5,33  18,78  28,40  
12  70  65  -10,66  -0,33  113,63  0,10  
13  70  80  -10,66  14,67  113,63  215,20  
14  85  60  4,34  -5,33  18,78  28,40  
15  90  50  9,34  -15,33  87,23  235,00  

N=15 ∑x1= 1210 x2= 980∑     
=∑ 2

1x  

845,97  

=∑
2

2x 

873,2  

  
 و       ∑x2=980 و x1=1210∑مــن اجلــدول الســابق ظهــر للباحــث أن 

845,97  x1
x2  873,2 و ∑=2

    N = 15  و ∑=2
 :ب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل  مث حس
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     :  بالرمز t0حساب  مث 
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توسط مـن اموعـة     من احلساب السابق قد حصل للباحث على أن امل        
  65,33 هو (M2) ،واملتوسط من اموعة الضابطة      80,66 هو   (M1)التجريبية  

 : بالرمزdf الباحثمث حسب  .5,365 هو (t0)قيمة ت و

  df = (N1 + N2)-2  يرجع 28 مث هذا العدد   28=2-(15+15)وحصل على 
 يف اجلدول    املوجودة tوقد اتضح أن قيمة     .  املوجودة يف اجلدول   tإىل قيمة   

، 2,76 تدل   %1 وعند مستوى الداللة     2,05 تدل   %5عند مستوى الداللة    
 املوجـودة يف  t أكرب وأصغر مـن قيمـة      (t0)فعرف الباحث أن قيمة ت      

   :اجلدول
.(2,04 <5,365> 2,75)  

لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم السابق هـو            
بني نتيجة االختبار البعدي للمجمـوعتني    الفرق  وجود  واملعىن أن   . مقبول

التجريبية والضابطة بعد جتريب استخدام القواعد اإلمالئبة هو فرق حقيقي          
وبعبارة أخـرى أن اسـتخدام القواعـد        . وتعزى إىل أثر املتغري التجرييب    

  .اإلمالئبة دلت فعاليتها الظاهرة وصارت هي أحسن لتعليم الكتابة العربية

  بحثمناقشة نتائج ال -3
بالنظر إىل تلك النتائج اليت قام الباحث بعرضها وحتليلها وهي بيانات عـرض               

 وبيانات النتائج الدراسية الـيت      ادة الدراسية وتنفيذ تعليمها باستخدام قواعد اإلمالء      امل
وكذلك بيـان االسـتفتاء أو      ) اموعة التجريبية (حصل عليها كل أفراد من الطلبة       

القواعـد  ، نستخلص منها أن اسـتخدام       ه القواعد أمهية هذ االستفتاء عن آراءهم يف     
 يف تعليم اللغة العربية     الكتابة يف تنمية مهارة     -إىل حد ما  - ميكن استخدامها    اإلمالئية

 – تـاجنريانج   - بواران جـايت   –مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية      لدى الطلبة يف    
 مراعيا على املواقف والظروف لدى    واملدارس األخرى بافتراض أن استخدامها     -بانتني

  . أفراد الطلبة



 
 

واعتمادا على النتائج احملصولة أن إجياد هذا البحث العلمي اجلوهري وهو حتقيق              
 يتوقف علـى    صحة رسم احلروف وسرعة الكتابة ال      أن   الكتابةنظريٍة يف جمال عملية     

اط يفيد التلميذ يف    يتعلق بألوان أخرى من النش     فحسب، وإمنا هو     قواعد اإلمالء معرفة  
، وميكن حتسينه باستخدام األساليب اليت تشـجع إىل  دراسته ومن ذلك التعبري و اخلط 

ـ  ، مثل استخدام    الكتابةتنشيط التفكري يف عملية       أو غريهـا مـن      ةالقواعد اإلمالئي
  .األساليب التعليمية

  
***  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  الفصل اخلامس
   والتوصيات واملقترحاتملخص النتائج

  
  

  نتائجملخص ال: أوال

  التوصيات: ثانيا

  املقترحات: ثالثا

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 
 

  نتائجملخص ال: أوال

بعد أن قام الباحث بعرض البيانات مث حتليلها ومناقشتها يف السابق اسـتخلص               
  :اآلتيةالنتائج 

أن استخدام قواعد رسم احلروف يؤدي إىل ترقية مهارة الكتابة،           - 1
بة العربية لدى الطلبة يف مدرسـة       واستـخدامها يف تعليـم الكتا   

 بانتني  - تاجنريانج   –دار املقيمني اللعالية اإلسالمية، بواران جايت       
 .فعال ويؤثر جوهريا

 ودلت يؤدي إىل ترقية مهارة الكتابة،أن استخدام عالمات الترقيم     - 2
 .فعاليتها الظاهرة وصارت هي أحسن لتعليم الكتابة العربية

ة يف هذا األسلوب املقترح كمـا تشـري         اعتمادا على آراء الطلب     - 3
 يف   القواعـد اإلمالئيـة    ميكن اسـتخدام  ،  بيانات االستفتاء منهم  

وعملية تعليم الكتابة العـربية ذا األسلوب تؤدي إىل        . املستقبل
 . وكذلك رغبتهم فيهاتعلم اللغة العربيةنـمو ميوهلم يف 

  التوصيات: ثانيا
 األسـلوب  ااملدرسة استخـدام هـذ   ينبغي ملدرس اللغة العربية يف هذه        - 1

املقترح كطريقة بديلـة يف تعليم مهارة الكتابة العربية قصدا لترقية نوعية           
  .التعليم وكفاءات الطلبة يف اللغة العربية

ينبغي للمسؤول على تصميم اخلطوط للمواد الدراسية يف تعلـيم مهـارة            - 2
د املعروضة لتعلـيم    الكتابة أن يدخل الدراسة عن القواعد اإلمالئية يف املوا        

  .اللغة العربية
ينبغي للمدرس أن يراعي يف تعليمه اجلوانب الدافعـة إىل عملية تعلـيم             - 3

الكتابة الفعالة حيث ينشط تفكري الطلبة قبل التعليم ليكونوا مستعدين يف           
  .عملية الكتابة كتابة صحيحة سريعة



 
 

ية عمليـة   وللمدرسة أن تكون نتائج هذا البحث العلمي أكثر فائدة لترق          - 4
 .التعلم والتعليم فيها وترقية التحصيل الدراسي لدى الطلبة فيها

  املقترحات: ثالثا
 اللباحثني الالحقني أن يطوروا هذ    اعتمادا على نتائج هذه البحث العلمي فينبغي          

وكـذلك  . أو يف اال اآلخر   )  العربية مهارة الكتابة تعليم  (األسلوب يف نفس اال     
  .ألسلوب مع أساليب التعليم األخرى هذا اميكن املقارنة بني

هذا ما حصل عليه الباحث، إنه يف احلقيقة قد بذل أقصى جهده ووسعه بقـدر                 
إمكانه يف إعداد هذا التقرير، ولكنه معترف بأن هذا التقرير هو تقرير بسـيط جـدا                

  .جدا، مليئة باألخطاء الظاهرة من ضعف كاتبه
والفائدة حمليب اللغة   . راجيا من املوىل جال وعال    وقد متت هذه الدراسة بعون اهللا         
  .والكمال هللا من قبل ومن بعد. العربية

***  
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  ا�"��! رـأداة ا����) : 1(ا����� 

����� أ�����ا/!.ء / ا/!.ء ا�+,+*ع( ا)!�'�ن ا�%$�" #" !�دة ا
  ) ا)�3$�ري

   د9:%�80: ا�*89            �54ا40: 56د ا�$4*د 
;��<��$� /ا�= ا�<�  ...........: ... ر9= ا��,@:?      ....: ..........ا

===============================================  
  :ا%ر$ دات 

1- B+اآ�; ا�D =9ور B�:@,5F+���ن ا+�   ! #" ا
2-  =H ا*F+5ة *ااآ�$ا�F+� ! هMN ا�%>�F ا/!.K�6 �:L ور�9 اIJ*�� ا
3-  =:9P�� .5WXف هNا ا)�3$�ر إ�PF! K#� آ�UءBD #" ر�= ا�'Pوف ووRS 6.!�ت ا

  
�cb   ِإ�ab�  cbّن ا_   ُ̂\!] َأنََْ X@;  -  أ BXPbe ( 5bfوا .   [!\b^و cb��Lِ.+�     !\b^و ،Pb3gم ا*:��bو� c�bور� cb$وآ�  [

�%5ر MP:3 وMPّe !] ا_�� K��FD.  

  : ا�+\!] آ+� P^ "�Xى  

1-  ( c^J ،j'� . إ) ا_X (KlmX%*ل ا�+\!] إ) ا

2-    [!\+�X c^J :} [ْ!ِ =ْ�ُ%ْÛَْ\!] �*56 ا_ ، #" �$:? ا_ أ!*ا�jU4Xc ا  َ#cُbUُ�ِmْXُ *َbWُ َوُهbeَ     Pُb:ْ3َ *َbْ"ءٍ َوَ!� َأ

 }ا�qPاِز9ِْ:َ]

3-    � "# [!\+��*ًرا  و)  uvIًء$:? ا_، و) 5XPX !] ذ�X       B@�ه5 اbe      ?b+':� وإ^+X �b@�هb� "b# 5b$:? ا_ 

�ْ*َن َآِ�َ+bَ� ا_ ِهxX5f "U#) :   "َb ا��P*ل   .  ا��4س إ�Kه5ا�X !] ا_    ُ�َ� َ#b�َ "b#ِ *َbWُِ$ْ:ِ?    ْا��Iَ [ْ!َ �b:َ�ْFَُه5َ ِ

 ).ا_

�bُ= ا�Nِbqي %َ�َ3َُ�bْ=    ا5ُb$ُ6ْوا  �Xَ َأ�W|X ا��b4ُّس    {: ، !cD�Xu   �W4#" آ}:P !]     ا�z':'� ا�F%:5ة ا�%uPن إ�K    د�6  -  بُqَر� 

�b%ُq�Dَ =ْbْ*نَ        ُ�ّFَ�َ =ْ�ُ�ِ$ْb9َ [ْb!ِ [َXْNِ��bُ= ْاJَْرَض ِ#Pَا�beً          . َواُّ�َ ?َbFَIَ يNِbq�vَbَْ̂ل ِ!bَ] ا�,bq+~ِء َ!b~ًء        b4�ِ~ءً  وqا�,bq+~ءَ ا  وqَأ

 =ْ�ُq�ُْ̂�ْ= FْDََ�ُ+ْ*َنFَ@ْDَُ�ْ*اَ#َ. َ#Pَ3ْaََج cِ�ِ ِ!َ] ا�}Pَ+َqاِت ِرْز�9ً  5َْ̂اًدا وqَأ   } _ َأ

��P=   -  ج�آb.م  : وا�'xX5b ا��XPbl   .  آ.م ا_ ا�Nي ^vbل Kb�6 ا��b,�� 5b+'! "b$4ن b$! "b�P6:]                : ا�%uPن ا

c��F#ر�*ل ا_ وأ.  

  ؟ ص مآ:� و��8 إ�:�4 أ�fدxX ا��P*ل 

��b4 ا�+'H5ّb*ن       ،  وا�bz'��:�ت  ا�b�P*ل    ا�z'��� وزو�bIت  أ�fدxX ا��P*ل رواه�     �bرواه =ّbH .  PWbeوأ

 [:H5ّ'+�  .  داود وا�L�,4" وا��N!Pي وا�] !��I أ�*ا/!�م ا�$�mري و!,�= و: ، ه= �ّ��ا

�'�ت وX@�4;   -د�z� #�ن ا�+\!X [:4,�ر6*ن ه�Nا .، �SP! "��$X c^Jت ا_ا�,:��ت FX+? ا�+\!] ا

�*راe (اء وvI B��PِlْXُ (َ =ْWُِآْ*َن {:��9�FDKل . #" ا�P:mات و) 5XPXون !] ذ�Pَ�ِ =ُْه [َXْNِq�. َوا

}  ْا�Pَ:ْmَاِت Xَُ,�ِر6ُْ*َن ِ#"ُأو�Bَ�ِ .َوا�Dُ\ْXُ [َXْNِqْ*َن َ!� Dَuْ*ا َوWُ�ُ*ْ�ُ9ُْ= َو�Iٌِ� َأWُqْ̂= ِإَ�K َر��Wِْ= َراFُIِْ*َن

 ).61-59ا�+\!4*ن (



 
 

. ?;8ن B� C*, و-"*�89ن ا��9Aة و?�9  رز=;9 ه> -;:"89ن          ا�6-3 -5 .  ����"*3 ه1ى ا�/� ب � ر-, +*(      ذ�'{-ـه

 ا�8LDل K?3{ )4-2ا�$%Pة (} وا�6-3 -5?;8ن �C  أGHل إ�*' و?  أGHل ?3 =��' وD�E Cة ه> -8=;8ن    

         M 9C 39?K N9وا��5?;8ن، آ )Cل إ�*( ?3 رGHأ  �C )9�/Q�?�9(  وLة  (}  وآ��9( ورPb%$�إن إ�*;9   {) 285ا

     <RC 9S  9;*�T إن <U <RC -إ{)   �:be���د�b6 ا�%uPbن #b" هMNb ا�bXgت إ�Kb ا/�b+Xن ���b; ا_         ). 26-25ا

P3gم ا*:���c و��L.!و c��Pو� .  

    "W# دات�$F��XP+�  . !}? ا�z.ة وا�z*م وا�vآ�ة وا�'�ّ    : وأ!� ا�. و59 أ!P ا_ ��W #" آ}:cD�Xu [! P ا

 K��FD ة وأ=*�8ا{: �9ل�A8ا ا�VKآ ةوG8ا  ا�W3وارآ*WاآDا� X?  {)ة اP%$�43.(  

     

j:#*��  ..ا�4@�ح  و!R ا

  

  

   ا��1Wي رـأداة ا����) : 2(ا����� 

������ $5Fيأ���� ا)!�'�ن ا�/ ا/!.ء ا�+,+*ع( #" !�دة ا
  ) ا/!.ء ا)�3$�ري

   د9:%�80: ا�*89            �54ا40: 56د ا�$4*د 
;��<��$� /ا�= ا�<�  ...........: ... ر9= ا��,@:?      ....: ..........ا

===============================================  
  :ا%ر$ دات 
1- B+اآ�; ا�B�:@,D =95 ورF+���ن ا+�   ! #" ا
2-  =H ا*F+5ة *ااآ�$ا�F+� ! هMN ا�%>�F ا/!.K�6 �:L ور�9 اIJ*�� ا
3-  5F� =:9P��5WXف هNا ا)�3$�ر إ�PF! K#� آ�Uءة ا�>�$� #" ر�= ا�'Pوف ووRS 6.!�ت ا

 ��P@��  ).�F:= ا�%*ا56 ا/!.D �:L( ا
  

��P=   ا -1��%uPن ا:               [:b$! "b�P6 ن�b,�� 5b+'! "b$4�آb.م  : وا�'xX5b ا��XPbl   .  آ.م ا_ ا�Nي ^vbل Kb�6 ا

c��F#ر�*ل ا_ وأ.  

  ؟ ص مآ:� و��8 إ�:�4 أ�fدxX ا��P*ل 

��b4 ا�+'H5ّb*ن        وا�bz'��:�ت  ا�b�P*ل    ا�z'��� وزو�bIت  أ�fدxX ا��P*ل رواه�     �bرواه =ّbH ، .  PWbeوأ

  . داود وا�L�,4" وا��N!Pي وا�] !��I أ�*ا/!�م ا�$�mري و!,�= و: ، ه= �ّ���+'H5ّ:] ا



 
 

�bُ= ا�Nِbqي %َ�َ3َُ�bْ=    ا5ُb$ُ6ْوا �Xَ َأ�W|X ا��b4ُّس     { : ، !cD�Xu   �W4 #" آ}:P !]   ا�z':'� ا�F%:5ة ا�%uPن إ�K    د�6 - 2ُqَر� 

�b%ُq�Dَ =ْbْ*نَ        ُ�ّFَ�َ =ْ�ُ�ِ$ْb9َ [ْb!ِ [َXْNِ��bُ= ْاJَْرَض ِ#Pَا�beً       ا�Nbqِ . َواُّ�َ ?َbFَIَ ءَ  ي~+bq,�vَbَْ̂ل ِ!bَ] ا�,bq+~ِء َ!b~ًء         b4�ِ~ءً  وqا  وqَأ

.َ#َ =ْ�ُq�ُْ̂�ْ= FْDََ�ُ+ْ*َن Fَ@ْDَُ�ْ*ا َ#Pَ3ْaََج cِ�ِ ِ!َ] ا�}Pَ+َqاِت ِرْز�9ً  5َْ̂اًدا وqَأ  }_ َأ
*�899ن ا��99Aة و?�99  رز=;99 ه>  ا�699-3 -5?;899ن B� C*99, و-".  ����"99*3ه199ى ا�/�99 ب � ر-99, +*99( ذ�99'{ -3

 K?3{ )4-2ا�$%Pة (} وا�6-3 -5?;8ن �C  أGHل إ�*' و?  أGHل ?3 =��' وD�E Cة ه> -8=;8ن. -;:"8ن

 M C 3?K Nوا��5?;8ن، آ )Cل إ�*( ?3 رGHأ  �C 8لLDا�)�/Q�?و)�Lة (}  وآ��( ورP%$�إن {) 285ا

<RC S  ;*�T إن <U <RC -إ�*;  إ{)  �:e��� د�6 ا�%uPن #" هMN ا�Xgت إ�K ا/X+�ن ���; ا_ ).26-25ا

P3gم ا*:���c و��L.!و c��Pو� .  

    "W# دات�$F��XP+�  . !}? ا�z.ة وا�z*م وا�vآ�ة وا�'�ّ    : وأ!� ا�. و59 أ!P ا_ ��W #" آ}:cD�Xu [! P ا

 K��FD ة وأ=*�8ا{: �9ل�A8ا ا�VKآ ة وG8ا ا�W3وارآ*WاآDا� X?  {) ةP%$�  ).43ا

4-   ;@Xََّْن ا_  ُ̂\!] َأنa� c��c    ِإ BXPe ( 5fوا .   [!\b^و  cb��Lِ.+�      [!\b^و ،Pb3gم ا*:��bو� c�bور� cb$وآ� 

�%5ر MP:3 وMPّe !] ا_ ��K��FD.  

  : ا�+\!] آ+� P^ "�Xى  

 . إ) ا_X (KlmX%*ل ا�+\!] إ) ا�'c^J ،j )   -  أ

b!ِ =ْ�ُb%ْÛَْْ]    َوَ!{:X c^J\!] �*56 ا_      ، #" �$:? ا_   أ!*ا�jU4X c ا�+\!]   -  ب  َ#beَ   cُbUُ�ِmْXُ *َbWُْ"ءٍ � َأ

 }َوُهَ* Pُ:ْ3َ ا�qPاِز9ِْ:َ]

�*ًرا و) uvIًءX@�ه5 ا�+\!] #" �$:? ا_، و) 5XPX !] ذ�B         -  جe _ه5 #" �$:? ا�@X �+^وإ 

�:'+? ه5ا�X !] ا_   K��ْ*َن َآِ�َ+َ� ا_ ِهَ": (#xX5f "U ا��P*ل .  ا��4سإُ�َ� Fُْ�َ:�ْا� َ!ْ] �Iََه5َ ِ

 ).َ#Wَُ* ِ#" َ�ِ$ْ:ِ? ا_

5-  ;4�@Xت و�'��z� #�ن ا�+\!X [:4,�ر6*ن ه�Nا. ، �SP! "��$X c^Jت ا_ا�,:��تFX+? ا�+\!] ا

�*راe (اء وvI B���9Kل . #" ا�P:mات و) 5XPXون !] ذ�FD: } (َ =ْWِ��Pَ�ِ =ُْه [َXْNِq�َوا

  Xَُ,�ِر6ُْ*َن ِ#"ُأو�Bَ�ِ .ْ*ا َوWُ�ُ*ْ�ُ9ُْ= َو�Iٌِ� َأWُqْ̂= ِإَ�K َر��Wِْ= َراFُIِْ*َنَوا�Dُ\ْXُ [َXْNِqْ*َن َ!� PِlْXُ .Dَuُآْ*َن

  ).61-59ا�+\!4*ن (} ْا�Pَ:ْmَاِت

***  
  

  
  
  
  



 
 

  �* نأداة ا��L) : 3(ا����� 
�5ى ا)��$:�ن �$�<�   ا�%*ا56 ا/!.f  �:L*لا
W!5اmوا��� =:�FD �:�+6 "# �:�PF������ ا�  !�Wرة ا

ZC8[ر  أ<=  Z�\L]8ى ا��?  <WH  �  
1.   "# ;�PD ?9*ا56 ا/!.ءه =�ّFD؟       

�����؟ X,�56آ= FD K�6ّ�= 9*ا56 ا/!.ءه? !] 3.ل   .2�      ا
3.   ?bbه�bb:L.!/ا �bbF<%������bb ا�56�bb,D  5bb46 �':'bbzآ= Kbb�6 آ����bb ا�ا

���ب ا�+5ر�"؟�      ا�+*اد ا�+%Pرة #" ا

4.    %+��bbـ56�bb,D �fPآ= Kbb�6 ر�bb= ا�'Pbbوف     ا�5m�bbام هMNbb ا�%*ا5bb6 ا
��+�ت ر�+� �':'� ��FXP؟�      وا

5.  �ّFD=5ة؟X5I ظ�U���ر و!�Fن وأ#a� =ّودآvX �:L.!/ا56 ا*%�       ا
6.  D؟Pz$��= ا�,+R وا:���f ي*ّ%X ا/!.ء =�F      
      ه? ا��5mام 9*ا56 ا/!.ء FXّ*دآ= ا���4م وا��95 وا���4#� ؟  .7
�] !bb] أن bbD *ا5bb6 ا�+%��bbfP هMNbb ا�%هbb? ا�5m�bbام    .8+�D  �bb:�+6 ?bbF@

������ا���Fّ# ن*�D .      
      

***  
  

 ا����� (4) :
Nukilan Tabel Nilai “t” untuk Berbagai df • 

 

 

Harga Kritik “t” pada Taraf Signifikansi 

1% 5% df atau db 1% 5% df atau db 

2,80 2,06 24 63,66 12,71 1 
2,79 2,06 25 9,92 4,30 2 
2,78 2,06 26 5,84 3,18 3 
2,77 2,05 27 4,60 2,78 4 
2,76 2,05 28 4,03 2,57 5 
2,76 2,04 29 3,71 2,45 6 
2,75 2,04 30 3,50 2,36 7 
2,72 2,03 35 3,36 2,31 8 
2,71 2,02 40 3,25 2,26 9 
2,69 2,02 45 3,17 2,23 10 
2,68 2,01 50 3,11 2,20 11 
2,65 2,00 60 3,06 2,18 12 



 
 

2,65 2,00 70 3,01 2,16 13 
2,64 1,99 80 2,98 2,14 14 
2,63 1,99 90 2,95 2,13 15 
2,63 1,98 100 2,92 2,12 16 
2,62 1,98 125 2,90 2,11 17 
2,61 1,98 150 2,88 2,10 18 
2,60 1,97 200 2,86 2,09 19 
2,59 1,97 300 2,84 2,09 20 
2,59 1,97 400 2,83 2,08 21 
2,59 1,96 500 2,82 2,07 22 
2,58 1,96 1000 2,81 2,07 23 

 
* Dinukil dari: Henry E. Garret, op.cit., hlm.427, dengan catatan bahwa yang 

dinukil di sini hanya Harga Kritik “t” pada taraf signifikansi 5% dan 1%.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Z-ا%دار �Q U8(5) ا� ���? 
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 م2002عام    دار املقيمنيمعهد  يفاملتوسطة ناظر املدرسةعني  - 
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